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Úvod

Aplikovaná behaviorální analýza (dále ABA) je v České republice zatím poměrně
neznámý pojem.

Já sama jsem tento termín slyšela poprvé teprve na podzim 2004.

V té době se mi naskytla příležitost pracovat s touto terapií ěi způsobem učení v rodině,
na kterou jsem sehnala kontakt přes Aplu Praha.
Tato rodina

s chlapečkem s kombinovaným postižením pracovala s ABou již

8 měsíců před mým příchodem a do způsobu výuky / terapie mne zaučila samotná
maminka chlapečka, která mi poskytla i příslušnou literaturu a příslušný program
k prostudování.
Celý rok, kdy jsem měla možnost s chlapečkem pracovat, byl pro mne obrovskou
životní zkušeností. Díky kladnému a velmi aktivnímu přístupu rodiny jsem měla celou
dobu možnost konzultovat sebemenší nejasnosti a po celou dobu výuky fungoval velmi
důležitý prvek a to zpětná vazba k mé práci. I přes nelehký začátek jsem si brzy
zautomatizovala podstatné kroky při aplikaci programu a zdárně jsme s klientem
pokračovali ve výuce. V mé diplomové práci popisuji právě mj. oblasti výuky, kterými
jsme prošli i samotné ukázky vlastní práce s klientem a její zhodnocení.
Doufám, že moje diplomová práce přispěje k širší informovanosti především těch
osob, které se zabývají problematikou autismu, výukou dětí s autismem, či se zabývají
odbornými

přístupy

k těmto

dětem.

Tato

práce

by

mohla

posloužit

i lidem

či pedagogům, zabývajícím se dětmi s dalšími specifickými potřebami a to například
dětmi s poruchami chování, mentální retardací a samozřejmě dětmi s kombinovaným
postižením.
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Téma a cíl práce

ABA terapie se dá jako způsob výuky aplikovat velmi rozmanitými formami. Děti
s autismem jsou sami o sobě velmi rozmanité osobnosti, každé dítě je originál, proto
i způsob výuky v rámci ABA terapie by měl být „šitý na míru" každému dítěti.
I z těchto důvodů není úplně jednoduché sepsat stručný a krátký přehled základních
obecných

informací

o

této

terapii.

Přesto jsem

se

pokusila

co

nejstručněji

a co nejpřehledněji vyjádřit základní myšlenky a koncepce této terapie v teoretické
části mé diplomové práce.
V praktické části mé práce nabízím stručný přehled a popis vybraných oblastí,
na kterých

jsme s mým klientem během celého roku pracovali a zdokonalovali

se v nich. Z opravdu rozsáhlého souboru podkladů z našich praktických cvičení jsem
vybrala některé, podle mého názoru velmi důležité oblasti učení i samotné úkoly
k jednotlivým dovednostem (př. oblast zaměřenou na zrakové vnímání,

imitaci,

receptivní jazyk, jemnou motoriku).
Obecným cílem mé práce pak bylo ukázat jednu z možností, jak efektivně
vyučovat, rozvíjet či aktivovat dítě s autismem či s kombinovaným postižením, dále jak
aktivně rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, a to i přes závažný handicap a velmi
nízký věk.
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TEORETICKÁ

8

ČÁST

1. Co je to aplikovaná behaviorální analýza (ABA)

1.1. ABA v kostce
Aplikovaná behaviorální analýza (dále jen ABA) je vědní obor, užívající obecně
platné postupy a procedury s cílem změny chování jedince a též s cílem rozvíjet
a zdokonalovat jedince v takzvaném „sociálně žádoucím chování". ABA vychází
z předpokladu, že většina projevů lidského chování (kromě základních instinktů
a reflexů) je vrozená. Dalo by se též říci, že ABA je druh terapie, který pracuje se všemi
důležitými principy chování, jako jsou pokyny, reakce, druhy dopomoci, odměny,
posilování atd. Abychom dosáhli u žáka žádoucích změn chování, musíme pracovat
se

všemi

těmito

termíny.

ABA

vychází

z principu

operantního

podmiňování,

tj. z předpokladu, že určité chování je zpevňováno a utvrzováno svými následky,
a to jak pozitivní zkušeností, tak také negativní. Postup při této terapii je též založen
na správném zaznamenávání problematického chování u klienta. Patří sem například
zaznamenávání času, kdy se toto chování vyskytlo, analýza činnosti, analýza prostředí,
typy odměn, motivace atd.
ABA může být chápána také jako terapie aplikovaná na děti s problematickým
chováním. Tato terapie má totiž velkou výhodu v tom, že je aplikovatelná nezávisle
na ochotě klienta spolupracovat. Je však důležité říci, že ABA rozvíjí a zdokonaluje
člověka zejména v takových oblastech, jako jsou

udržení pozornosti,

imitace,

kooperace, sluchové a zrakové vnímání, paměť, rozlišování, ale i jemná a hrubá
motorika,

zkrátka

veškeré

lidské

oblasti

tolik

potřebné

k běžnému

fungování

ve společnosti. Obecně se tvrdí, že ABA obsahuje téměř všechny, ne-li absolutně
všechny složky efektivního učení. Podle některých odborníků je ABA terapie, která učí,
jak se učit. Zejména zahraniční odborná literatura poskytuje o ABA poměrně rozmanité
informace, které se od sebe více či méně liší ve své aplikaci, ale vycházejí ze stejného
vědeckého základu.
Klíč k úspěchu této terapie tkví mimo jiné v tom, že je velmi intenzivní. Je obecně
známo, že opravdová účinnost programu nastupuje, pokud se ABA cvičí nejméně
25-30 hodin týdně. V USA není výjimkou, že dítě a terapeut (rodič, pedagog) cvičí
ABu

až

30-40

hodin

týdně.

To

vše
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samozřejmě

záleží

na

individuálních

(často i finančních) možnostech rodiny či celého terapeutického týmu, v neposlední
řadě pak také na možnostech klienta/žáka.
Zpravidla

se program

skládá z jednotlivých

úkolů

zaměřených

na

učení

či zdokonalování jednotlivých oblastí - např. přiřazování dvojrozměrných předmětů,
cvičení pozornosti atd. Klienta/žáka za správně odvedený úkol vždy odměníme.
V případě nesprávně odvedeného úkolu neodměňujeme, avšak dopomáháme ke správné
reakci. Obojí (odměnu i dopomoc) musíme uskutečnit okamžitě, aby došlo k vytvoření
vazby správná reakce - odměna. Postupně, jak si dítě osvojuje dovednosti a pobídky,
odměny i dopomoc zeslabujeme (druhy pobídek, odměn či dopomoci viz kapitola
2. 2.).
S dítětem se začíná pracovat buď v jeho přirozeném prostředí, což může být
na podlaze, u stolu, na zahradě, v posteli apod. Konkrétně práce za stolem má svůj
efekt - dítě bude jednou navštěvovat školu, kde bude nejspíše pracovat za stolem.
Pokud začínáme s dítětem u stolu a máme již zvládnuté určité úkoly a dovednosti,
můžeme přenášet instrukce či úkoly do běžného prostředí dítěte. Intenzivním nácvikem
ABA terapie si dítě upevňuje určité způsoby chování, které pak můžeme využívat
v běžných životních situacích.

1. 2. Historie
V roce 1913 zkoumal John B. Watson projevy lidského chování a zjistil, že
veškeré chování má souvislost s vnějším prostředím. Watson zkoumal souvislost mezi
vnějším

dějem, nebo

chcete-li

popudem,

stimulem,a

reakcí/odezvou.

Tím

též

nastartoval psychologický směr s názvem behaviorismus. B. F. Skinner později odlišil
Pavlovovy podmíněné reflexy a operantní podmiňování, kde následek určitého chování
kontroluje právě příští průběh chování jedince.
(Burk Ch., 2004)
Tedy následek reakce - chování ovlivní to, jak se jedinec zachová příště. Skinner
a další odborníci načrtli základní principy chování, které zahrnují mimo jiné odměny,
posilování, dopomoc, modelování, řetězení. Tyto principy vznikají čistě na vědeckém
podkladu.

Pokud jsou

o aplikované

tyto principy

užívány dále v praxi, pak zde

hovoříme

behaviorální analýze. Často se hovoří o různých druzích/typech
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ABy, toto tvrzení ale není přesné. Vždy se jedná o různé aplikace, ale stejné vědy.
ABA se dá aplikovat jako DTT (descrete trial teaching) nebo AVB (aplied behavioral
analysis with verbal behavior) atd. - více viz kapitolu 1. 4.
Odborník, jehož jméno je nutno zmínit, je Ivaar Oliver Lovaas. Ten v 60. letech
minulého století aplikoval ABA terapii na děti s autismem a tento typ aplikace se začal
nazývat Lovaasova terapie (Lovaas therapy). Odborníky je Lovaas přijímán velmi
rozporuplně - někteří ho obdivují, jiní ale tvrdí, že jeho aplikace je plná protimluvů
a nesrovnalostí a dokonce mu vyčítají, že je k dětem příliš tvrdá a izoluje je od vnějšího
světa.
Zejména v USA existují instituce, které se zabývají intenzivní výukou ABy. Jsou
to například: CSED - The Childrens School For Early Develompent, Hawthorne, NY,
dále WPIC - consulting centre - Pennsylvania, Behavioral Consulting of Tampa Bay Florida a mnoho dalších.

1.3. Proč ABA a děti s autismem?
Jak už bylo řečeno, ABA napomáhá k rozvíjení a zdokonalovaní klientů v určitých
oblastech potřebných pro běžné, a dalo by se říci základní, fungování. I. O. Lovaas
aplikoval tuto terapii právě na děti s autismem, jak jsem již naznačila v předchozí
kapitole. Vzhledem k tomu, že dětem s autismem chybí vrozená schopnost některých
již zmíněných oblastí (imitace, zobecňování...), je tato terapie v daném případě zcela
na místě. Můžeme zmínit samozřejmě i fakt, že u dětí s autismem se velmi často
projevuje problematické chování, které se díky ABA terapii dá zmírnit a odbourat.
Při výuce ABA terapie se mimo jiné snažíme o úpravu chování klienta. Každé dítě
s autismem je originál, proto každé jednotlivé vedení terapie je též originální. Struktura
programu může být podobná, ale vždy se bude lišit např. druhy odměn či pochval,
způsobem motivace, úpravou prostředí, přístupy terapeuta či celého terapeutického
týmu apod. Důležité je ale začít co nejdříve.

1. 4. Přístupy ABA terapie - základní programy
V následující podkapitole se snažím o náčrt těch nejužívanějších programů
aplikované behaviorální analýzy. Termín ABA je často vnímán jako synonymum
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k termínům AVB, DTT apod. Následně stručně popsané termíny jsou programy
vycházející

z aplikované

behaviorální

analýzy,

tedy

různé

aplikace

postavené

na stejném vědeckém základě.
AVB je program ABy, který se zaměřuje mimo jiné na učení tzv. verbálního
chování skrze vysoce efektivní principy a metody učení, jež právě ABA užívá.
S klientem se začíná pracovat v přirozeném prostředí, později jej zapojujeme do práce
u stolu. Při výuce verbálního chování (začínáme s výukou jazyka) zkoušíme dávat
klientovi instrukce k imitaci našeho (terapeutova) jazyka. Echolálie je některým dětem
s autismem vlastní, proto pro ně může být tento postup snadný. Úkoly/instrukce jsou
zpočátku dítěti zadávány nestrukturovaně a spíše smíšenou formou.
DTT by v češtině mohlo znamenat „učení oddělených úkolů" nebo též „učení
jednotlivých

úkolů". Jde o velmi užívaný program, jehož základem je

přísně

strukturované učení. Terapie probíhá zejména u stolu; tam dítě plní úkoly, které později
zobecňujeme v dalším prostředí. Úkoly zadávané klientovi jsou postupem doby
obtížnější.
DTT může být též nazýván „ABC model". To proto, že každý jednotlivý úkol
zadaný klientovi by měl obsahovat tyto složky: A - antecedent (zadání, příkaz),
B - behavior (chování - odezva) a C - conseqence (následek - reakce). ABC model
bývá obecně vnímán jako základní jednotka analýzy chování.
NET (natural envitonment teachting), česky „učení v přirozeném prostředí",
je program, při kterém je dítě jinde než u stolu. Pracuje se venku, v bytě, na schodech,
úkoly se zadávají během určité činnosti i v klidu. Zadává se pouze 1 až 4 úkoly
za sebou, pak následuje odměna. Dítě se učí pracovat za nejrůznějších okolností
a v nejrůznějším prostředí.
V PlayB.A. neboli „učení skrz hru" se jedná se o tzv: „nahodilé učení ". Na rozdíl
od předchozích programů je učení skrz hru pro klienty opravdu zábavné. Dítě
si

přestávkách

mezi úkoly

či v určitý čas samo spontánně zvolí

způsob hry,

popřípadě dítě ke hře sami přivedeme. Právě proto, že plnění instrukcí je hlavně
ze začátku pro klienta náročné, nezáživné, něco, do čeho je nucen, učení skrz hru může
být pro dítě relaxace, zábava. Při kterémkoli programu vycházejícím z aplikované
behaviorální analýzy by měl mít terapeut na paměti, že dítě bude pracovat lépe, pokud
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mu mezi úkoly dopřejeme hru nebo odpočinek, při kterém si může hrát s oblíbeným
předmětem, dělat oblíbenou činnost či hovořit o oblíbených věcech. 1 při hře může
terapeut užívat instrukce či procvičovat s klientem určitou činnost nebo oblast učení.
Jedná se tedy o nahodilé učení prováděné skrz hru, s občasným zadáváním instrukcí.
Americká behaviorální analytička Christina Burk doporučuje při aplikaci PlayB.A.
vytvořit skupinky více dětí, aby si procvičovaly sociální vztahy a komunikaci. Vše však
závisí na individuálních možnostech domácnosti či instituce, kde se klient učí.
ABA

a její programy

se vyučují buď v domácím

education), nebo v určitých institucích, kam dítě dochází.
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prostředí

(home-based

2. Začínáme s ABA terapií

Jak už bylo řečeno, každý program ABA terapie by měl být co možná nejvíce
přizpůsoben

individuálním

potřebám klienta. V závislosti na určitých

potřebách

žáka/klienta tedy můžeme začít s učením ve specializovaném zařízení (škola, školka,
speciální institutuce), nebo v domácím prostředí. Na začátku práce s dětmi s autismem
mladšího věku je doporučován DTT program, který se praktikuje v domácím prostředí.
Mnoho dále popisovaných postupů dále se dá upotřebit v nejrůznějších prostředích,
nejen u stolu. Pokusím se o co nejobecnější pojetí problematiky.
V případě, že ABA terapii používáme u určitého klienta, můžeme v této
souvislosti

slyšet též termín

„individuální behaviorální analýza". Další

termín

používaný často při užívání ABA terapie u dětí s autismem je termín „individuální
behaviorální terapie pro děti s vývojovým opožděním".

(Maurice C., 1996)

2.1. Kdo zadává program?
V USA

i

západní

Evropě

je

běžné,

že

program

zadává

či

vytváří

odborník/specialista na ABA terapii. Rodič společně s pedagogem či lékařem vytvoří
profil dítěte, podle kterého specialista určí dítěti program „na tělo". Je dobré, když
se k profilu dítěte vyjádří odborník - lékař. Je totiž velmi důležité, aby se při edukaci
speciálního programu, počítalo s neurologickými či somatickými obtížemi žáka apod.
Dítě, které má k diagnóze autismus ještě například tělesné nebo zrakové postižení
či epilepsii, musí mít samozřejmě vyučovací plán uzpůsobený tak, aby úkoly
odpovídaly jeho možnostem.
Pokud se rodina v České republice rozhodne zahájit ABA terapii, je možné obrátit
se například na APLA Praha, kde jsou zkušení terapeuti, či je možnost informovat
určitého specialistu v USA, kde mají přece jen s ABA terapií rozsáhlejší zkušenosti.
Kontakt je možný přes konkrétní e-mailové adresy a webové odkazy. Tyto služby
ve Spojených státech nabízí např. UCLA - Young Autism Project, kde fungují
odborníci a vystudovaní

specialisté na tuto problematiku.
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Poradenská

činnost

či sestavovaní programu pro dítě americkými odborníky však vyžaduje určitou finanční
zátěž.

2. 2. Základní koncepce aplikované behaviorální analýzy
Znát podrobněji dále zmiňované koncepce a procesy je velmi důležité, neboť
znalost jejich fungování je důležitá pro usnadnění práce s žákem a pro žákův/klientův
úspěch vůbec. Začnu popisem dvou hlavních koncepcí, a to postupného nácviku
a diskriminačního učení.

1.

Postupný

nácvik

POKYN je prvotním krokem postupného nácviku. Pokyn je startem k učení, jelikož
pokyn pobízí k určitému chování. Termín „pokyn" se v odborné literatuře též nazývá
„diskriminační podnět". Výukový proces klienta je zaměřen na to, aby se naučil
správně reagovat na zadaný pokyn. Správná reakce je posilována odměnou. Není cílem
pouze naučit žáka reagovat na pokyn, ale naučit ho rozumět mu. Zprvu je důležité, aby
terapeut zadával žákovi pokyn přesně, jasně, krátce a stručně. Omezíme tedy
na minimum obsah vedlejších informací. Příkladem může být pokyn „pojď sem/pojď
ke mně" či „dej panenku", kdy nastavíme žákovi svoji ruku. Při výuce dětí s autismem
je vhodné, užíváme-li při pokynu důrazný tón hlasu. Též se snažíme, aby zadaný pokyn
nezněl jako otázka, neboť jde o příkaz. Samozřejmě, že některé základní pokyny se dají
obměňovat, např. „sedni si/posaď se". Obměňování pokynů by však mělo přijít na řadu
až tehdy, když dítě zvládne hlavní pokyn. Začíná se tedy nejjednoduššími a základními
instrukcemi.

Když s dítětem

začínáme pracovat, potřebujeme, aby s námi

bylo

v kontaktu. Základní pokyn na počátku práce je právě příkaz „pojď sem". Když se dítě
naučí na požádání přijít, má splněný základní pokyn. U spousty dětí je třeba neustálé
dopomoci a pobízení, aby k nám přišlo (či se zvedlo ze země a šlo pracovat - zde
se používá pokyn „vstaň", popřípadě oslovení a pokyn, např. „Honzo, vstaň!"), poté mu
již ale práce u stolu nedělá větší problém. Naopak některé dítě se naučí na pokyn „pojď
sem" velmi rychle a správně reagovat, ale na pokyny u stolu poté reaguje hůře.
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REAKCE je v tomto případě žákovo chování na základě pokynu či pobídky. Je důležité
si v terapeutickém týmu či v rodině ujasnit, jak přesně má žákova reakce vypadat.
Jinými slovy, je důležité vědět, jaká reakce dítěte má být považována za správnou.
Kritériem správné reakce může být např. to, že dítě na požádání dvakrát zatleská, a tato
rekce je posilována odměnou. Reakce, kdy dítě zatleská jednou či třikrát, je tedy
nesprávná. Terapeut by neměl zavádět vlastní požadavky, pokud nejsou odsouhlaseny
celým terapeutickým týmem.
Časový interval mezi pokynem a reakcí by měl trvat maximálně 3 vteřiny. To
je velmi důležité pro maximalizaci učení, protože pokud si má žák vytvořit asociaci
mezi pokynem a vlastní reakcí, musí v jeho nervovém systému k oběma událostem
dojít téměř současně. Čím delší je interval mezi zadaným pokynem a reakcí klienta, tím
je pravděpodobnější, že nebude schopen si správné propojení vytvořit. Jakýkoli
neplánovaný podnět, ke kterému dojde po pokynu a před klientovou odpovědí/reakcí,
může být propojen a asociován s pokynem.

(Lovaas I., 2002)

Pokud dítě na pokyn do tří vteřin nezareaguje, je tato reakce považována
za nezvládnutou/neúspěšnou. Jestliže s ABA terapií právě začínáme, pokyn ihned
zopakujeme, a v případě, že dítě reaguje správně, mohutně jej odměníme - nejlépe
oblíbenou hračkou, pamlskem, slovní pochvalou (viz podkapitola Odměny). Když dítě
ani podruhé nezareaguje, opakujeme pokyn potřetí a současně pobídneme ke správné
reakci - dítěti vedeme ruku (hand-over-hand) či ukážeme prstem nebo „přistrčíme"
před dítě správný obrázek (mohutná poziční dopomoc).
Pokud dítě po určitém čase úkol zvládá, tj. správně reaguje na zadání pěti pokynů
z pěti nebo též devíti z deseti, můžeme pokračovat další fází, dalším úkolem. Je velmi
pravděpodobné, že při počáteční fázi ABA terapie budou děti/klienti
podrážděně,

nepříjemně, záchvaty

vzteku, pláčem

atd. Jak se má

reagovat

postupovat

při problematickém chování dítěte popisuji v kapitole 2. 1. Problematické oblasti.

DŮSLEDEK podmíněný žákovou správnou reakcí tedy vzniká na základě určitého
chování klienta/dítěte. Důsledek na klientovu správnou reakci - Pozitivní posilování
- což je např. odměna ve formě jídla, oblíbeného pití, hračky, pohlazení po hlavě atd.
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Pokud je chováním podmíněno pozitivní posilování (odměna), toto chování
nabývá na důrazu a je více pravděpodobné, že se bude opakovat.
Je

logické,

že

pokud

reakci/chování

posilujeme -

(Lovaas 1., 2002)
odměňujeme,

dochází

k posilování tohoto chování. Naopak pokud odměnu neposkytneme, chování slábne.
Je velmi důležité najít pro dítě takový způsob odměny, kterým bude motivováno
k další činnosti. Terapeut by měl vědět, co má dítě rádo - nemusí to být jen jídlo,
ale třeba oblíbená činnost, předmět, pohyb atd. Každý žák je jiný a co představuje
odměnu pro jednoho, nemusí být nutně odměnou pro druhého.
Když zjistíme, co je pro žáka odměnou, je důležité, aby byla poskytnuta
co nejdříve, pokud možno ihned. Je to kvůli vytvoření asociace, o které jsme již mluvili
při popisování termínu REAKCE v souvislosti s terapií. Všimněme si, že jsme právě
použili v popisu klasický ABC model - Antencedent (pokyn), Behavior (chování,
reakce), Conseqence (důsledek/následek), velmi typický pro asi nejrozšířenější program
vycházející z ABA terapie, a to je Descrete Trial Teaching (DTT).
Do této podkapitoly bych ráda zařadila ještě další termíny, které jsou podle mého
názoru velmi důležité pro zvládnutí nejzákladnější terminologie, se kterou se setkáme
snad ve všech programech a aplikacích ABA terapie. I tyto termíny jsou součástí již
zmíněného „postupného nácviku", tedy první části základní koncepce ABA:

POBÍDKY - DOPOMOC jsou jakákoli činnost ze strany terapeuta, které pomůžou
klientovi

dokonat

správnou

reakci,

která je

pak

na základě

své

správnosti

odměněna/posilována, a tím je posílen i daný typ chování. Pobídky či dopomoc by
měly být prováděny téměř současně nebo jen s minimálním zpožděním po prezentaci
pokynu/instrukce. Nyní bych ráda stručně načrtla nejzákladnější typy pobídek:

a) fyzické pobízení - po zadání pokynu pomáhá terapeut žákovi ke správné reakci tím,
že mu „vede tělo". Příkladem může být situace, kdy terapeut zadá žákovi pokyn „posaď
se", poté se postaví za něj a rukama mu stlačí ramena a celé tělo na připravenou židli.
b) manuální dopomoc - patří též k fyzickému pobízení. Příklad: žákovi je zadán pokyn
„přiřad1". Poté je mu dopomoženo ke správné reakci tak, že mu vedeme ruku (loket,
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rameno či hand-over-hand - ruku na ruku atd.).
c) poziční dopomoc - pobídka prezentovaná jako umístění. Dítě má například přiřadit
obrázek boty k dalším dvěma obrázkům, kde je prezentován identický obrázek boty
a kupříkladu obrázek jablka. Pobídkou pomocí umístění/pozice se rozumí, že identický
obrázek (v našem případě botu) posuneme blíž k dítěti. Tím napovíme, ke kterému
z obrázků má dítě svůj obrázek přiřadit.
d) předvedení - poskytnutím vizuálního předvedení reakce dopomůžeme ke správné
reakci. Jako příklad uvedu fázi učení receptivního rozlišování jazyka - dítě učíme
správné reakci na pokyn „tleskni" tak, že po zadání tohoto pokynu sami demonstrativně
tleskneme. To znamená, že jsme žákovi správnou reakci předvedli - tím jsme dítě
vlastně pobídli ke správné reakci.
e) nespecifické pobídky - ty může terapeut občas vykonávat, aniž by o tom věděl. Mezi
nespecifické pobízení patří jakékoli ukazování na správný předmět či směr, kam má
dítě jít. Dále sem patří gesto typu „pohled na správný obrázek" nebo když se terapeut
zatváří negativně (zamračí se, zavrtí hlavou) při naznačené chybné reakci klienta.

ZESLABOVÁNI POBÍDEK - pobídky napomáhají klientovi ke správným reakcím
či k určitému chování. Na druhou stranu to, že klienta k úkonu pobízíme, znamená,
že nepracuje zcela sám, tedy na základě našeho pokynu, ale spíše na základě naší
pobídky k reakci. Ivar Lovaas a další odborníci ve svých publikacích hovoří v tomto
případě o „posilování závislosti na pobídkách". Abychom tomuto předešli, je potřeba
časem

pobídky

zeslabovat.

Zeslabovat

je

můžeme

ubíráním

jejich

intenzity

co do množství (menší porce jídla) či tím, že méně verbálně chválíme (zkrátíme
pochvalu či snížíme intenzitu hlasu). Lze dávat odměnu ne za každou správnou reakci,
ale např. za každou třetí správnou reakci za sebou v řadě. Dalším příkladem může být
„tlumení fyzických pobídek", tj. začneme pokynem „posaď se" a fyzicky dopomůžeme
ke správné reakci. Jindy pak dáme tento pokyn a na židli, kam se má klient posadit,
ukážeme. Poté zadáme pokyn „posaď se" a na židli se jen podíváme, pak jen naznačíme
pohledem směr. Nakonec by měl být pokyn „posaď se" vydáván bez jakékoli pobídky,
tj. terapeut

by si měl dát

pozor a při vydávání příkazu se dívat třeba na dítě nebo
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neutrálním směrem.
Co ještě můžeme zmínit v rámci postupného nácviku:

ODMĚNY/POSILOVÁNÍ - jak už bylo řečeno, pro každé dítě musíme nalézt takovou
odměnu, aby pro něj byla opravdu odměnou! Při této terapii je výběr a podávání odměn
absolutně nejdůležitější. (viz. příloha-obr.č.3)
Hlavní zásady podávání odměn:
-

ještě než začneme s dítětem pracovat, musíme si odměny předem připravit

-

připravme si co nejvíce druhů odměn, máme pak z čeho vybírat

-

odměny jako jídlo podávejme v menším množství

-

odměny mějme tam, kde na ně dítě nedosáhne, ale aby byly po ruce
(polička na naší straně, misky, krabice pod stolem, pod nohama atd.)

-

zkusme zajistit, aby dítě mělo omezený přístup k odměnám (přístup pouze při
výuce)

-

pokud je hlavní odměnou jídlo,, nepřejídejme dítě před terapií

-

nepodávejme příliš sladké odměny (jen výjimečně), nejsou zdravé

-

vyvarujme se odměny/jídla, které by klient dlouho žvýkal/zpracovával - to by
mohlo zapříčinit zbytečné prodlužování intervalů mezi jednotlivými nácviky!

-

pokud je odměnou hračka/oblíbený předmět, nenechme dítě hrát si s ním
příliš často těsně před a po terapii/sezení. Ponechejme si tento předmět jako
hlavní odměnu.

-

na druhé

straně

pozorujme sami

či se poptejme rodičů

klienta, jaký

předmět/hračku dítě v průběhu dne/týdne rádo používal, a zkusměji použít jako
hlavní odměnu sezení
-

zkusme rozlišit slabší odměny (za náznak správné reakce, dopomoc) a silnější
odměny (za správnou reakci bez jakékoli dopomoci terapeuta)

-

pokud odměny zkoušíme zeslabovat, nedělejme to příliš rychle a skokem, aby
se u dítěte neobjevily znovu chybné reakce
nezapomínejme, že i sociální pochvala je odměnou (úsměv, kývnutí hlavou)

-

pokud je to jenom trochu možné, odměny střídejme

-

odměny podávejme v co nejkratších intervalech po správné reakci
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Další druhy odměn: hlasitá chvála, hlasité zvolání („výborně!" nebo „super""),
pomazlení se s dítětem. Některým dětem vyhovuje, když za odměnu mohou jít ke svým
rodičům, zatleskáme dítěti za povedený úkol, dovolíme mu si chvíli zahrát na pianko,
pomazlit se s hračkou apod.

Pokud se nám podaří nalézt účinnou odměnu a poté ji správně využít, udělali jsme
první a základní krok ke vzdělávání žáka. Odborníci hovoří o tzv. „primární odměně",
což je jídlo či oblíbený předmět, a o odměně „sekundární" neboli naučené - to může
být např. ústní pochvala, která bude spojována s odměnou primární. Časem tedy
můžeme zkusit zeslabovat primární odměnu a více upřednostňovat

sekundární.

Pro některé děti pak může být dostačující odměnou právě verbální projev, např.
„výborně", „šikovný", „paráda ", „hurá" atd.

PŘÍSTUPY K

CHYBNÝM REAKCÍM - nejčastěji se v ABA terapii setkáme

se dvěma základními přístupy k chybným reakcím (viz podrobné schéma kapitola 3. 3.
Diskriminační učení).

1.

Errorless learning (učení bez chyb) - přístup, kdy terapeut zadá příkaz a ihned

dopomáhá. Vhodné používat ze začátku terapie. V průběhu terapie terapeut zadá pokyn
a chvíli čeká, co bude dítě dělat. Při chybné nebo nulové reakci dítěte terapeut současně
s opakovaným pokynem dopomůže žákovi provést správnou reakci a odmění ho. Pokud
dítě reaguje správně, následuje mohutná odměna. Při opakovaném neúspěchu terapeut
stále dopomáhá klientovi, ale po chvíli se pokusí o jiný pokyn. Metoda errorless
learning se často používá například v programu AVB.
2.

No-no-prompt (ne ne dopomoc) - terapeut zadá dítěti pokyn a čeká na odpověď.

Pokud je odpověď chybná, terapeut řekne důrazné NE!, popřípadě k tomu zavrtí
hlavou, aby NE umocnil. Stejný pokyn zadává terapeut znovu, pokud je reakce opět
chybná, následuje znovu důrazné NE!. Potřetí je dítěti zadán stejný pokyn a současně
s ním je aplikována dopomoc ke správné reakci. Poté je dítě odměněno. Metoda
no-no-prompt se hojně využívá v programu DTT.
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MODELOVÁNÍ - další velmi důležitý termín, se kterým se v ABA terapii setkáme.
Modelováním je v tomto případě myšlen postup, pomocí kterého učíme klienta novým
typům chování, a to pomocí posilování jeho správných reakcí na náš pokyn - tím
ho přibližujeme k požadovanému chování. Modelování je tedy nácvik požadovaného
chování. Modelujeme např. tím, že žáka učíme postupně sedět u stolu nebo u úkolu
delší dobu: ze začátku např. 2 vteřiny, poté 10 vteřin, 15 vteřin a déle, a teprve potom
odměňujeme. Tím je interval, po který žák vydrží sedět u stolu, modelován
odměňováním na základě prodlužující se doby strávené na židli. Časem se kritérium
pro získání odměny změní tak, že žák dostane odměnu pouze za cílové chování.

ŘETĚZENÍ -

proces vytváření komplexního chování prostřednictvím

spojování

jednoduchých typů chování do sledu. Tento sled tedy tvoří komplexní typ chování.
Předchozí typy chování poskytují nápovědu pro následující typy chování. Tomuto sledu
se říká řetězec. Řetězec tvoří spojení jednotlivých typů chování. Při tzv. řetězení
chování je potřeba postupovat v krocích, které jsem v této kapitole již podrobněji
popsala:
1. připravit odměny a stanovit, jakou dovednost chceme zvládnout (cílové chování);
2. cílové reakce rozdělit na menší oddělené kroky - jednotlivé nácviky;
3. určit jednotlivé kroky na základě pokynů, správné reakce posilovat odměnou,
chybné reakce neposilovat (errorless learning nebo no-no-prompt);
4. zeslabovat pobídky a dopomoc až do chvíle, kdy je na začátku řetězce jeden pokyn
a na konci jedna odměna.

Shrnutí-

ÚČEL POSTUPNÝCH NÁCVIKŮ

Používání postupných nácviků při výuce žáků s vývojovým opožděním je vhodné
ze čtyř důvodů:
1. postupné nácviky jasně vymezují, co se snažíme žáka naučit, pomáhají mu
zaměřit pozornost na pokyn;
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2. při postupném nácviku víme okamžitě, my i náš žák, zda byla reakce správná;
3. postupné nácviky pomáhají dávat žákovi důsledné pokyny;
4. postupný nácvik umožňuje rychle a snadno zhodnotit žákův pokrok.

Postupný nácvik též tvoří základ pro učení napodobováním a pozorováním. Obě
tyto dovednosti pomáhají žákům, aby se sami učili pozorováním chování jiných lidí.
Při správném zaznamenávání postupů a úkolů získáme důležité informace o žákově
pokroku v učení.

(Lovaas I, 2002)

Jako hlavní řetěz postupného nácviku se uvádí zmíněné oblasti: POKYN

-

REAKCE - DŮSLEDEK REAKCE - POBÍZENÍ A ZESLABOVÁNÍ POBÍDEK.

2. Diskriminační

učení

Diskriminační učení (discrimination

learning) představuje základní

výukový

proces, který pomáhá žákovi rozlišovat a tím učit se všechny jednotlivé i komplexní
stimuly potřebné k lidskému fungování. Diskriminační učení je druhou základní
koncepcí ABA terapie.
To, že dítě naučíme správně přiřazovat obrázky nebo správně reaguje na náš
pokyn, nemusí ještě znamenat, že umí rozlišovat mezi

více pokyny.

Jelikož

se při postupných nácvicích dítě učí jeden úkol/dovednost stále dokola a teprve
po pauze na odpočinek se přechází k dalším úkolům, nevíme, zda při náhlé změně
pokynu dítě pochopí, co po něm chceme. Dítě může mít zvládnutou například instrukci
„podej mi auto". Správná reakce se dostaví pětkrát z pěti případů nebo devětkrát
z deseti, ale když zadáme jiný typ instrukce, který jsme se též odděleně naučili, např.
„podej hrnek", dítě bude nejspíš zmateno. Odborně řečeno, dítě nerozlišuje důležitý
stimul instrukce. Nápovědou v tomto případě může být terapeutův upřený pohled
na správný předmět, to ovšem stále neznamená, že dítě rozlišuje důležité stimuly.
Mnoho žáků s vývojovým opožděním se lépe orientuje podle zrakových klíčů,
proto je pro ně rozlišování instrukcí pomocí sluchu/zvuku náročnější - například proto,
že sluchový vjem je krátký, vyžaduje tedy pozornost v okamžiku, kdy jej terapeut
pronáší. Vizuální vjem je stálejší, trvá déle, proto si žák snadněji spojí instrukci
s požadovanou reakcí. Při diskriminačním učení proto můžeme začít dávat žákovi
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instrukce s pomocí již zmíněných zrakových klíčů. Příklad: „podej auto" a na auto
se zadíváme, nebo „zatleskej" a díváme se žákovi na ruce apod. Poté je však důležité
žáka naučit rozlišovat instrukce pouze na základě našeho verbálního pokynu - bez
nápovědy.

Jak začít s výukou rozlišování
1. začneme se dvěma různými pokyny, které se od sebe diametrálně liší, například:
„dej auto" a „dotkni se hlavy". Je dobré, když je jeden pokyn krátký a druhý delší.
Jeden se týká předmětu, druhý žákova těla. Žák má v jednom případě vést ruku směrem
k sobě (ke své hlavě) a v druhém případě nám má podat auto (ruku k nám). Toto je jen
jeden z mnoha příkladů.
2. co nejvíce zjednodušíme výukový prostor - minimum rušivých podnětů;
3. pro začátek použijeme instrukce, kde je jasná a jednoznačná odpověď;
4.

stanovíme si dopředu, co přesně je správná odpověď - sehranost terapeutického

týmu.

Podrobněji se budu výukou rozlišování zabývat v kapitole 3. 3. Diskriminační učení,
přesto ještě pár obecných informací týkajících se této problematiky:
Než začneme dítě učit rozlišovat pokyny, je nutné, aby mělo zvládnuté jednotlivé
instrukce. Pokud klient zvládl jednotlivé instrukce, nazýváme to odborně „mass
tria!" (česky přibližně „hromadně zvládnutý úkol").
Poté můžeme začít střídat instrukce. Zatím rozlišujeme pouze dvě instrukce (např.
„dej auto" a „tleskni").
Nenechme se odradit tím, že ve chvíli, kdy začneme u žáka se střídáním pokynů, to
vypadá, že se dovednost ztratila - žák zatím není zvyklý na střídání pokynů.
Opět je důležité použít ve správný čas odměnu. Příklad: při pokynu „dej auto" žák
reaguje správně - tedy odměníme, zadáme pokyn „tleskni" a žák podá opět
auto - neodměňujeme, naopak použijeme NE! jako reakci na špatnou odpověď,
popřípadě dopomůžeme ke správné reakci.
Klienti s vývojovým opožděním mají velké problémy naučit se rozlišovat první dvě
instrukce. Jakmile to zvládnou, další se jim již učí lépe. Pokud máme pocit, že se žák
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naučil rozlišovat obě instrukce, zkusíme nepravidelnou rotaci, tedy nepravidelné
zadávání obou pokynů. Diskriminaci prvních dvou pokynů můžeme považovat
za zvládnutou, když má dítě splněno kritérium devíti z deseti nebo devatenácti z dvaceti
správných úkolů při nepravidelné rotaci.
Dalším krokem je přenos instrukcí na jiná místa, než jsou stůl či pokoj, ve kterém
jsme doposud pracovali. Tento první zvládnutý krok je nutno ve výuce rozlišování
řádně upevnit. Poté můžeme přidávat postupně další úkoly — postup je podobný jako
při učení prvních dvou instrukcí: nejdříve je úkol naučen zvlášť (mass trial), pak
se přidává k prvním dvěma pokynům a končí zvládnutím devíti z deseti správných
reakcí při nepravidelné rotaci atd.
Diskriminační učení je velmi důležité zvládnout. Obvyklou chybou je domnívat se,
že když dítě zvládá pokyny zvlášť, již jim plně rozumí a umí je. Proto je nutné jej
v závěru naučit rozlišovat mezi různými pokyny.

2. 3. Problematické oblasti při učení
Problémů se při začátku terapie může vyskytnout celá řada. Každé dítě to bude
zvládat různě. Pokusím se teď o výčet problematických oblastí, o kterých si myslím,
že by se mohly v průběhu terapie vyskytovat nejčastěji. V této podkapitole se též
pokusím vysvětlit, proč jednotlivé problémy vznikají a jak se můžeme pokusit je řešit.

Problémy s koncentrací: Poruchy pozornosti či koncentrace se u dětí s vývojovým
opožděním vyskytují velmi často. Když začínáme s dítětem ABA terapii, je téměř jisté,
že tento deficit bude u dítěte narušovat schopnost se učit.
V odborné literatuře (Lovaas, Parington) můžeme v souvislosti s poruchami
pozornosti u dětí s vývojovým opožděním narazit na termín „přehnaná selektivita
podnětů", která jinými slovy značí „příliš zúženou pozornost". To znamená, že děti
s autismem zpočátku reagují pouze na jeden prvek nebo omezenou sadu prvků
složitého podnětu.
Příkladem může být situace, kdy se dítě při vyslovení pokynu terapeuta dívá
na jeho tvář nebo pohybující se rty, ale jeho pokyn/instrukci již nezpracuje. Nebo prostě
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dítě není dostatečně motivované, aby věnovalo pozornost terapeutovi. V tomto případě
musí být terapeut kreativní a pokoušet se dítě zaujmout nejrůznějšími podněty. Zprvu
může trvat delší dobu, než dítě přimějeme k tomu, aby nás sledovalo. Pokud vycítíme,
že nám dítě pozornost věnuje (můžeme ho nalákat např. na hračku, kousek jídla,
chrastící nádobku...), je nejvyšší čas zadat rychle, stručně a hlasitě dítěti pokyn. Dítě
časem přijde na to, že dávat alespoň chvíli pozor či věnovat pozornost terapeutovi
se mu vyplatí. Je tedy důležité umět dítě zaujmout a motivovat a poté najít správný
způsob odměny. S dítětem se nám nepodaří navázat kontakt ani pracovat v případě,
že na nás alespoň na chvíli nezaměří svou pozornost

Záchvaty

vzteku: Začátek

terapie je

pro žáka

nejobtížnější. Proto je

velice

pravděpodobné, že se u něj v prvních hodinách terapie objeví záchvaty vzteku. Přesto
je důležité toto zvládnout a záchvaty vzteku postupně odbourat, neboť právě první
úspěchy by měly nás i žáka motivovat k další práci. Záchvaty vzteku jsou frustrující
nejen pro klienta, ale i pro terapeuta. Dítě se může vztekat z několika důvodů. Může
to být projev frustrace z toho, že nechápe, co se s ním děje a co se po něm chce. Nebo
to může být kvůli tomu, že dítě v danou chvíli prostě pracovat nechce a nelíbí se mu,
co s ním děláme. Za třetí, dítě se vztekáním snaží odolávat našim požadavkům, které
nejspíš nechápe. Po chvíli může přijít na to, že nás jeho záchvaty vzteku nutí ustoupit
a slevit z našich požadavků, což je vlastně pro něj odměnou. Pokud ale neustále

ustupujeme a slevujeme z požadavků, dítě sice zmírní své záchvaty, ale tato interakce
se u něj zažije a je pak velmi obtížné ji měnit. Proto je důležité z požadavků
neustupovat. Výuku lze samozřejmě přerušit, ale až poté, co i přes záchvat vzteku
zkoušíme s dítětem pracovat. Dítě tak časem pochopí, že záchvat vzteku mu od této
situace nepomůže a omezí jej. Jakmile sedí např. alespoň chvíli na židli v klidu,
bez vztekání, okamžitě ho odměňme za hezké sedění na židli. Dítě by si mělo zvyknout,
že je odměňováno za to, když je v klidu, nevzteká se. Naopak v případě, když
se vzteká, odborná literatura doporučuje se na dítě nedívat - koukat do země a prostě
si jej nevšímat. Rozhodně situaci nepomůže, když se budeme na dítě soucitně dívat,
hladit ho po hlavě nebo dokonce odměňovat za to, aby nevyvádělo. Pokud se nám
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podaří překonat záchvaty vzteku tím, že budeme důslední a neslevíme ze svých
požadavků, je to velmi dobré znamení. V odborné literatuře se též doporučuje nepouštět
dítě od stolu, pokud se vzteká, to by pro něj byla též odměna a jeho jednání bychom tím
posilovali. Počkejme na chvilku, kdy se dítě nevzteká, a v tu chvíli ho pochvalme
a pusťme od stolu či z místnosti. Již dříve bylo řečeno, že žáka nejdříve učíme sedět
určitou dobu za stolem a teprve tehdy, když to dokáže, můžeme zkusit práci u stolu.
Každý sebemenší pokrok v jeho chování odměňujeme. Při déle trvajících záchvatech
vzteku můžeme využít jako odměnu např. rodiče dítěte, je-li přítomen. Mnoho dětí
s autismem může být fixováno na svou matku nebo na někoho z rodiny. Můžeme proto
začít pracovat s dítětem v blízkosti jeho rodiče a jako odměnu stanovit, že po určitém
čase může jít ke své matce. Postupně se rodič na dítě dívá z větší vzdálenosti, poté je
ve vedlejší místnosti atd. Další věc, kterou můžeme vyzkoušet, je to, že se pokusíme
dítě něčím zaujmout nebo s ním pracujeme třeba na zemi, kde si hraje. Teprve po čase
přesuneme práci i odměny na stůl. Pokud dítě správně odměňujeme, nejspíše půjde
za odměnami, tedy ke stolu. Tam můžeme odměňovat ještě mohutněji, čímž vytvoříme
pro dítě prostor pro vytvoření pozitivní zkušenosti s odměňováním/posilováním u stolu.
Tím, že neslevujeme ze svých požadavků ani při déle trvajících záchvatech vzteku,
dítě nemučíme. Aby bylo při výuce úspěšné, bude nutné, aby se naučilo plnit to, co
po něm dospělý chce. To se mu bude hodit i do budoucna. Nejdůležitější je v tomto
případě právě důslednost ze strany terapeuta.

Upadávání do stereotypního chování: Souvisí s poruchami pozornosti. Zde platí
to samé, co v případě poruch koncentrace, tedy dítě správně motivovat k práci.
To, že dítě upadává při práci do svých stereotypií znamená, že není dostatečně
motivováno a tzv. „zabaveno". Dobrým příkladem, jak upoutat pozornost zpět na sebe
(terapeuta), je, že dítěti např. zachrastíme před obličejem krabičkou lentilek či hračkou
nebo oblíbeným předmětem - poté bychom ho však tím samým předmětem měli
odměnit. Na některé děti platí důrazné zavolání jejich jména, na některé nikoli.
Můžeme zkusit upoutat dítě zvukem - tlesknutím, bouchnutím rukou do stolu,
zahráním na pianko apod. Volba je na nás. Při nadměrném pohybu dítěte - kývání,
mnutí si rukou apod. - se můžeme pokusit dítě zklidnit fyzickým kontaktem: chytneme
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jej za ramena, podržíme jeho ruce v klidu apod.

Útěk pryč: Je logické, že se dítě může pokusit od stolu či z místnosti utéct. Práce
s malými dětmi má pro nás jako terapeuta tu výhodu, že ho svým fyzickým kontaktem
lehce zastavíme, popřípadě posadíme zpět ke stolu - když chviličku vydrží sedět
(i v případě, že ho držíme), tak je odměníme. U starších dětí je to větší problém:
doporučuje se místnost zprvu zamykat, aby dítě neuteklo, ovšem podle mého názoru
je lepší variantou dítě nalákat na odměnu. Zkusme ve všech případech být důslední
a dítě, pokud je to možné, i fyzicky usměrňovat (posunout ho zpět ke stolu, na stůl
položit sladkost - odměnu, kterou má dítě rádo) Zvláště u starších dětí bude potřeba,
aby měl terapeut trpělivost - pak se pokroky se jistě dostaví.

Dítě nepřijímá odměny: Někdy se může stát, že klient/žák v počáteční fázi terapie
odměnu nepřijímá. To může být z toho důvodu, že je příliš rozrušen z nastávající
situace a odměnu není schopen přijmout. Dále může být důvodem nepřijetí odměny
fakt, že dítě nechce, aby terapeut získal kontrolu nad jeho chováním. Třetím důvodem
je fakt, že dítě tuto odměnu nemá rádo nebo ji prostě zrovna v danou chvíli nechce.
V tomto případě se doporučuje nepřerušovat výuku (to by bylo odměnou, která by toto
chování posilovala) a zkusit jiný typ odměny. Zkusme třeba použít již zmíněnou
přítomnost rodičů.

Nasycení: Jak již bylo dříve řečeno, je důležité odměny obměňovat a též je používat
v menším množství. Častým používáním stejných druhů odměn či jejich podávání
v hojném množství může u klienta způsobit „nasycení". To znamená, že určité odměny
ztratí na účinnosti. Abychom nasycení předešli, je třeba je střídat, jak jen to je možné.
Též se vyplatí dodržovat pravidlo, že pokud podáváme za odměnu jídlo, tak spíše
v menším množství. Střídáním odměn se nemyslí pouze střídání jídla či hraček, ale
můžeme např. dítě jednou pohladit, podruhé hlasitě pochválit, potřetí dát kousíček jídla,
počtvrté zachrastit hračkou, pak dáme napít oblíbený nápoje atd. Předtím se však
musíme ujistit, zda např. hlazení, lechtání a podobně je pro klienta opravdu odměnou.
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Dítě se dlouho nezlepšuje: Chyba může být v odměnách - dítě nepřijímá odměny, tudíž
není motivováno k dalším úkolům. Dítě přijímá odměny, přesto není znát žádný pokrok
- zkontrolujme, zda dítě nerozptyluje jiný podnět v místnosti. Dítě může být nasycené,
viz výše. Zhodnoťme, zda je zadaný úkol v možnostech dítěte. Zamysleme se nad tím,
zda problém není v dlouhotrvajících zdravotních obtížích dítěte (neurologické hledisko
apod.). Změňme úkol. Každý nemusí zvládat všechno a dítě může mít problém právě
s určitou instrukcí či předmětem. Pokud není sdílné či má tzv. nízkofunkční autismus,
nemluví, nemusíme se nikdy dozvědět, o co vlastně jde. Zkusme se ve výuce vrátit
o krok zpět. Můžeme se pokusit s dítětem zopakovat již zvládnutý úkol, neboť
potřebuje mít pocit, že je úspěšné. Poté zkusíme neúspěšný úkol znovu nebo
ho jednoduše vyměníme za jiný. V odborné literatuře se radí též krok, kdy do instrukce
či úkolu již zahrneme odměnu - např. napití se oblíbeného nápoje, rozsvícení světla,
„zahraj na pianko " apod.

Problémy při zeslabování pobídek: K zeslabování pobídek by mělo dojít každopádně,
jelikož potřebujeme docílit toho, aby se dítě/klient nestalo závislé na terapeutově
pobízení. Při zeslabování pobídek se mohou vyskytnout problémy, protože po žákovi
chceme, aby reagoval na stále slabší pobídky správnými reakcemi. Žák ale mezitím
může reagovat tím, že odvrací svou pozornost od terapeutova pokynu. V takovou chvíli
je třeba maximalizovat odměnu za správné reakce bez pobídky či dopomoci. Tím žáka
učíme méně spoléhat na pobídku a více spoléhat právě na pokyn.
Kontrola nad reakcí se přesouvá od pobídky k pokynu, což se nazývá „posun
v kontrole podnětu".

(Lovaas I., 2002)

Problémy při střídání pokynů (diskriminační učení): Pokud jsme s klientem již ve fázi,
kdy se jej pokoušíme naučit rozlišovat jednotlivé instrukce, právě střídání pokynů bude
žákovi/klientovi činit zprvu obtíže. V případě déle trvajících obtíží se proto můžeme
pokusit úkol či instrukce jednoduše obměnit. Též můžeme zapojit do výběru instrukcí
pokyny, již zahrnující odměnu, viz odstavec „ dítě se dlouho nezlepšuje". Zkusíme dále
hledat instrukce, které jsou hodně kontrastní (co nejvíce), aby pro dítě bylo rozlišení
co nejjednodušší. Příklad: I. vizuální instrukce - „udělej" a předvedeme tlesknutí,
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2. zvuková - „dej auto", dítě by mělo z vybraných předmětů zareagovat na naše slovo
„auto" a podat nám ho. V odborné literatuře se v tomto případě též doporučuje, aby
terapeut zjistil, z d a j e klient spíše sluchový nebo vizuální typ a podle toho přizpůsobil
výuku.

Problém může byt v nás!!!: V případě jakýchkoli neúspěchů klienta se musíme též
zamyslet sami nad sebou. Je možné, že žáka neumíme správně motivovat k činnosti.
Odměny, které žákovi podáváme (i přesto, že je přijímá), mu v podstatě nemusí
vyhovovat. Nejsou pro něj dostatečnou odměnou, i když to na první pohled nemusí být
znát. Nebo nejsme sladěni ve svých instrukcích s ostatními lidmi z terapeutického
týmu. Pokud s dítětem cvičí ještě další lidé, musíme se s jejich instrukcemi naprosto
sladit! To je velmi důležité. Nebo dítěti ten den prostě nesedneme: máme např. na sobě
barvu oblečení, kterou dítě nemá rádo, účes, který se mu nelíbí... Může to být cokoli.
Nebo

nejsme

dostatečně

důslední.

Dítě

se

např.

může

vztekat

z důvodu,

že si je vědomo, že v případě jeho vzteku slevíme z požadavků, a zkouší toho využít
čím dál víc. Musíme si též dávat pozor a nenechávat zbytečně dlouhé intervaly mezi
jednotlivými instrukcemi - zvláště děti s těžkými poruchami pozornosti se v delších
prolukách mezi úkoly mohou uchylovat ke svým stereotypiím a terapeut pak získává
jejich

pozornost

s

obtížemi

zpět.

V případě

takových

déle

trvajících

obtíží

se doporučuje sraz celého terapeutického týmu a vzájemné pozorování při práci.

2. 4. Úprava prostředí pro dítě/žáka
Pokud se jedná o home-based education - dítě se chystáme vyučovat doma,
je nutné pro něj zařídit pracovní koutek (lépe celou místnost), kde by mohlo nerušeně
pracovat. Není-li v našich možnostech zařídit dítěti pokoj/pracovnu k učení, měli
bychom zajistit alespoň klidné místo kdekoli v bytě (viz. příloha - obr.č. 1), kde
by nebylo rušeno a rozptylováno přítomností dalších lidí, zvuky apod. Důležité je, aby
v místnosti byl stolek a dvě židle. Doporučuje se mít po ruce zásuvku či poličku, místo,
kde budeme mít po ruce odměny pro dítě. V pokoji by také měla být připravená krabice
s oblíbenými hračkami. To pro začátek stačí, ale postupně, jak si dítě bude osvojovat
další a další dovednosti, se náš seznam pomůcek bude rozrůstat. Kvůli svědectví
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o žákově práci a pokrocích bychom si měli vést záznamy ve formě záznamových archů
(viz příloha, obr. č. 2), či mít sešity, do kterých budeme zapisovat programy, jednotlivé
úkoly, chování žáka apod. Při pečlivém zaznamenávání budeme mít před sebou
nakonec obsáhlý profil žáka včetně jeho úspěchů, pokroků, ale i problematických
oblastí, a budeme mít přehled o jeho zvládnutých dovednostech, což je důležité
pro další terapeuty, kteří mohou s dítětem pracovat v budoucnu. Zaznamenávací archy
můžeme mít na kraji stolu (pokud dítě nebudou příliš rozptylovat), úkoly budeme
nejspíš zaznamenávat průběžně při práci. K připravenému stolku dáme z každé strany
jednu židli tak ,abychom při práci seděli naproti dítěti. Židle by měla být pohodlná,
proto ji dítěti můžeme vypodložit třeba polštářem. Stolek by měl být spíše menší,
to abychom na dítě dosáhli a z bezprostřední blízkosti mu mohli dopomáhat při prvních
hodinách terapie.

TERAPEUTICKÝ TÝM - K zvládnutí základních programů ABA terapie bude třeba
s dítětem individuálně pracovat mnoho hodin týdně. Z toho vyplývá, že s dítětem
většinou nezvládne pracovat pouze jeden člověk. O terapeutickém týmu se můžeme
poradit s behaviorálním poradcem či speciálním pedagogem/psychologem zaměřeným
na tuto problematiku. V USA a západní Evropě je takových odborníků mnoho, v České
republice se můžeme obrátit např. na již zmíněné občanské sdružení APLA Praha. Lidí,
kteří absolvovali kurz ABA terapie, je však u nás stále málo. Rodina chlapečka,
se kterým jsem já osobně pracovala, byla v té době jednou z cca 3 rodin v republice,
pracující podle ABy. Výuku tohoto programu může vést také např. student či pedagog ,
zasvěcený do problematiky, popřípadě rodič dítěte.
Pokud se nám podařilo sestavit terapeutický tým, můžeme se pomalu připravovat
na zahájení. Zprvu se doporučuje uspořádat sezení celého terapeutického týmu v rodině
dítěte, se kterým budeme pracovat. Behaviorální terapeut, odborník či sám rodič uvede
lidi z týmu, dřív než se začne, do problematiky. Co by měli lidé z týmu vědět:
-

profil dítěte, případně diagnózu, obtíže, co má dítě rádo, co naopak nesnáší,

na co si dát pozor apod.;
jak je uspořádán byt (s dítětem se v pauzách chodí na záchod apod.), kde
jsou hračky, rozvržení místnosti, kde se bude pracovat;
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-

co se bude učit; programy s odborným postupem, jež se bude dítě učit, by měl
mít nový terapeut zkopírované;

-

členové týmu by měli vědět, jak se budou scházet, kdy, na jak dlouho;

-

terapeut by měl vědět, jakým způsobem se ABA vyučuje - nej lepší variantou je,
když rodič či odborník názorně předvede (důležité je naprosté sladění týmu
v učebních krocích);

-

lidé z týmu by měli být odkázáni na odbornou literaturu k dané problematice
a do příštího sezení ji nastudovat.

Při dalším sezení by si členové týmu měli vyzkoušet práci s dítětem. Zprvu má
terapeut pocit, že nejde vše zvládnout najednou (dávat pokyny, hlídat dítě, mít po ruce
odměny, správně pobízet, zapisovat reakce...). Po pár sezeních se vše srovná
a zautomatizuje. Vše chce čas. Učí se vlastně i terapeut.
Pokud si lidé z týmu vyzkouší pracovat s dítětem, nejspíše ihned poznají, jaká
odměna na dítě funguje, jaká naopak ne, co dítě dráždí apod. - mohou si poznatky
zapsat a do příště se vyvarovat chyb. Je velice důležité, aby po dítěti chtěli všichni
to samé!!! A nejen to. Je třeba používat také stejné výrazy, fráze, ale i intonaci. Proto
je zde další důležitá zásada, a to ta, že terapeutický tým se jednou za čas musí nutně
sejít a jednotliví terapeutové se musí nechat hodnotit ze strany kolegů. Vždy se může
přijít na něco, co je potřeba sladit, každý terapeut může svým názorem přispět
k upravení

programu.

Je

tedy

velmi

důležité

nechat

se

hodnotit

ze strany ostatních (i rodičů dítěte). Jedině tak se i my dozvíme chyby, které děláme, co
děláme správně, jak určitou věc vylepšit, jak reagovat na určité situace apod. Většinou
se jeden člověk nestane odborníkem na všechny oblasti učení (pobízení, odměňování,
kreativita při vytváření nových úkolů...). Zkrátka každý je dobrý na něco jiného
a spolupráce celého týmu je nesmírně obohacující.
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3. Odborný postup - základní kroky při výuce

V této fázi máme tedy určené místo pro výuku, sestavený terapeutický tým
a alespoň částečně nastudovanou literaturu k problematice. Výše uvedené, možná
trochu abstraktní koncepce terapie, se pokusím v této kapitole trochu praktičtěji
přiblížit. Popisuji tedy odborný postup při asi nejužívanějším programu, tedy DTT.
V popisu hovořím o práci v domácím prostředí (home-based education), která je v naší
republice

užívaná

rozhodně ve větším

měřítku než práce s dítětem ve

škole

či specializovaném zařízení.

3 . 1 . Základní pokyny
Abychom s dítětem mohli pracovat, potřebujeme získat jeho pozornost. Nebudu
zde již rozebírat druhy odměn či způsoby motivace - dítě zkoušíme zaujmout čímkoli,
o čem si myslíme, že by ho mohlo zajímat (hračky, zvuky, kousky jídla). Též již bylo
řečeno, že dítě se nejspíše v prvních hodinách bude vztekat. Musíme být vynalézaví
a zjistit, co na dítě funguje. V prvních fázích tedy hledáme účinnou odměnu, abychom
díky ní mohli ovládnout žákovo chování.

Vstaň - Pojď sem - Sedni si
Zde je více variant, jak začít. Dítě zareaguje na odměnu, která leží na stole (nebo
ji máme v ruce a poté položíme na stůl), a přijde si ke stolu samo (sednout nejspíše
dopomůžeme). Poté jej ihned hojně odměníme. Tím je vše jednoduché - snažíme
se udržet pozornost dítěte a zkusíme zadat úkol. Nebo dítě reaguje na „vstaň" (v ruce
před ním držíme odměnu) a samo nebo s lehkou dopomoci se zvedá. Odměnu
směrujeme ke stolu a k židli, na kterou si má dítě sednout - odměníme. Nebo dítě
absolutně nejeví známky pozornosti směrem k nám nebo naší odměně, tedy ani
nereaguje na pokyn „vstaň". Proto přichází na řadu pobídka/dopomoc - u mladších
a co se týče hmotnosti lehkých dětí to nejspíše zvládneme sami - zadáme pokyň
„vstaň" a současně ho zvedneme, odměníme a nasměrujeme ke stolu. U dítěte těžší
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hmotnosti postupujeme stejně, ale možná budeme potřebovat pomoc dalšího člověka
se zvedáním dítěte. Také se může stát, že se dítě nenechá současně s instrukcí zvednout
či pobídnout ke stolu; v tomto případě zkusíme zadávat dítěti úkol v jeho přirozeném
prostředí - třeba právě na zemi. Práce s dítětem se může týkat jeho oblíbené hračky,
skládanky - odměňujeme i přes mohutnou dopomoc z naší strany a poté, reaguje-li dítě
pozitivně na odměnu, pomalu přesouváme úkol ke stolu.
Počítejme tedy s tím, že dříve nebo později se dítě, zejména díky naší
vynalézavosti, ocitne před vyučovacím stolem. Pokyn „sedni si" přichází většinou
na řadu jako druhý (v některých případech jako první). Tento pokyn je pro terapeuta
i pro klienta poměrně jednoduchý, už jen proto, že k němu lze lehce pobídnout. Tato
instrukce je velmi jasná - jedná se o úkon na základě hrubé motoriky, na druhé straně
reakce je také jasná, což usnadňuje terapeutovi rozhodnutí, zda udělí odměnu či nikoli.
Zadáme tedy pokyn „sedni si", případně se součástí instrukce může stát oslovení dítěte,
např. „Davide, sedni si". Pokud si dítě nesedne samo, pobídneme či dopomůžeme
ke správné reakci tím, že mu podle potřeby zatlačíme ramena směrem dolu (stojíme
za ním). Tím se dítě usadí a my ho ihned odměníme. Forma dopomoci je také to,
že dítěti židli jakoby přistrčíme, co nejlépe přisuneme. U některých dětí se začíná
povelem k usazení na židli mimo stůl - naproti sobě dáme dvě židle ve vzdálenosti
cca 50cm od sebe a dítěti dopomůžeme k sezení. Poté se sami usadíme naproti němu;
tímto způsobem - naproti sobě - budeme nějakou dobu sedět běžně. Při prvních
hodinách tzv. „usazování dítěte" se též doporučuje po podání odměny za sezení buď
dítě chvíli na židli držet za ramena a poté znovu odměnit, aby v sedu chvíli vydrželo,
nebo se ihned posadit naproti němu a zvenčí nohama na chvíli obejmout nohy dítěte,
aby nebyla možnost úniku. Dítě se bude možná vztekat, proto je důležité zadat pokyn
a současně dopomoci, a poté ihned odměnit, aby bylo jasné, že posilujeme posazení se,
nikoli záchvat vzteku. Při výuce sezení na židli se v odborné literatuře doporučuje
po zadaném úkolu a reakci (s dopomoci či bez) dítě pochválit, jako by splnilo jeden
z nejobtížnějších úkolů. Doporučuje se, aby i všichni ostatní, kdo začátek sledují (rodič,
terapeutický

tým)

se pokoušíme dítě

dítě

pochválili

zvoláním

nebo

na židli udržet trochu déle.

zatleskáním.

Tedy pokyn

Do

budoucna

„sedni si"

poté

dopomoc - odměna a prodloužení z prvních tří čtyř vteřin na deset až patnáct.
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U některých dětí je za toto první zvládání úkolů odměnou, když jsou propuštěny
od stolu ke svým rodičům - rodiče mohou umocnit konec úkolu dalším pokynem
„pojď sem". Terapeut v některých případech dopomůže/pobídne dítě k chůzi kjeho
rodičům.
Děti, které neumějí reagovat na „pojď sem" hned v úvodu sezení , naučíme tento
pokyn

stejně,

jak

je

popsáno

v předchozím

odstavci,

tedy

pomocí

naší

pobídky/dopomoci. Tento pokyn můžeme zkusit po ukončení úkolu či po krátké práci
za stolem. Rozeberme podrobněji, jak dítě učíme reagovat na tento pokyn:

Zprvu budou nejspíše potřeba dvě osoby, nejlépe rodič a terapeut. Rodič zadá pokyn
a terapeut dítěti dopomůže ho vykonat. Dítěti dopomůžeme tak, že ho fyzicky
pobídneme, tedy zezadu za ramena, ruce apod. Rodič na druhé straně (neměl by být
zprvu od terapeuta dále než jeden, maximálně pět metrů) může mít k dítěti napřažené
ruce či si dítě přitáhnout. Pak všichni dítě mohutně odměníme. Několikrát opakujeme,
poté můžeme zkusit prodlužovat vzdálenost mezi oběma osobami a v pokynech
se můžeme navzájem střídat. Tento pokyn můžeme cvičit i nadále, tedy nejen když dítě
zprvu sedí chvilku za stolem, ale i při dalších sezeních, kdy již plní úkoly u stolu. Stane
se, že některé dítě se nám vytrhne a snaží se při plnění reakce na „pojď sem" utéci
či se velmi vzteká. Naučit klienta tento povel je mnohem složitější než třeba „sedni si",
proto můžeme cvičení tohoto pokynu odsunout na později. Tedy na dobu, kdy dítě bude
mít zvládnutý určitý úkol z přiřazování či třídění apod. Poté se k tomuto pokynu
vrátíme a průběžně ho zkoušíme. Po zvládnutí pokynu pobídky i odměny zeslabujeme
viz kapitola 2. 2. - odstavec o „zeslabování pobídek".

V kostce jsme se seznámili se situací, kdy dítě pobízíme k příchodu k nám a usazení
se na židli. Časem bychom měli např. pokyn „pojď sem" generalizovat na jiné situace
i jiné osoby. To je v podstatě cílem výuky tohoto pokynu. Konkrétním cílem je tedy
naučit žáka přijít k nám, k židli, k rodičovi, když je o to požádán. Za určitý časový limit
(většinou 3-10 hodin) se žák naučil reagovat na pokyny „posaď se", „vstaň", „pojď
sem". K těmto úkolům můžeme zkusit přidat jednoduchý úkol u stolu, např. „hoď
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kostku" - kostka a miska jsou připraveny na stole. Postup tedy bude: pokyn - reakce
dítěte

(nebo

taky

žádná

reakce) -

dopomůžeme -

odměníme.

Nedoporučuje

se vyučovat zprvu více věcí najednou, např. kombinovat „hoď kostku" a „pojď sem"
apod.
Požadavek na reakci by měl být zjednodušen tím, že dítě učíme jeden úkol
až do téměř úplného zvládnutí. Teprve potom můžeme zkusit pokyny kombinovat.
Kombinace postupných reakcí tvoří řetězec způsobů chování, které na sebe navazují,
(viz kapitola 2. 2. — odstavec "řetězení" ). Poslední reakce

slouží jako odměna

za reakce předcházející. Z hlediska behaviorální psychologie je svět plný podobných
řetězců, např. ráno vstaneme, vyčistíme si zuby, oblékneme se, nasnídáme se...
V prvních hodinách terapie je možné vybudovat elementární formy těchto složitých
řetězců.

(Lovaas I., 2002)

Další pokyny u stolu
Ve fázi, kdy se dítě učí nebo se již naučilo posadit se ke stolu, ještě není zdaleka
vyhráno. Zvláště pro mladší žáky je většinou obtížné vydržet za stolem v klidu. Proto
pokud sledujeme u žáka vrtění, kývání se, třepetání rukama apod., je zřejmé, že nám
žák nevěnuje pozornost. V odborné literatuře (Parington, Maurice) se o těchto
projevech hovoří jako o „sebestimulačním chování", kdy je žák pod kontrolou
smyslových odměn, které si sám generuje. Tedy poté, co se dítě vrtí či sebestimuluje,
nejspíše neslyší naše pokyny, a právě tato sebestimulace je pro něj odměnou. Je tedy
nutné upoutat na sebe (terapeuta) žákovu pozornost. Popíšu zde další pokyny, které
nám pomůžou získat žákovu pozornost.

„Ruce v klidu" - poté, co je žák usazen za stolem a sebestimuluje se, pokusí
se terapeut, jak již bylo řečeno, obejmout jeho nohy svýma nohama tak, aby bylo dítě
na židli jakoby fixováno. Pokud na dítě nezabírá coby motivace k pozornosti hračka
či chrastění bonbónky apod., zadáme pokyn „ ruce v klidu". Reakce žáka by měla být:
L spuštění rukou podél těla, 2. složení rukou do klína, 3. složení rukou na kraj stolu.
Pobídneme žáka tím, že mu fyzicky dopomůžeme ke správné reakci - jeho ruce tudíž
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navedeme do správné polohy. Postup je stejný jako v předchozích

případech.

Odměníme, poté odměny i dopomoci postupně zeslabujeme. Zde je však trochu
problém, a to ten, že na osvojení tohoto pokynu je těžké stanovit oproti jiným pokynům
přesné kritérium. U některých žáků např. může postačit reakce, že uvolní ruce nebo
je dají do klína alespoň náznakem - je nutné se na tomto sjednotit v terapeutickém
týmu!!

„Seď hezky" - podobný postup jako u předchozího pokynu. Pokyn „seď hezky"
by

se

měl

použít

v situaci,

kdy

žák

sedí

na

židli

např.

nahrbeně,

příliš

se předklání/upadá na lavici apod. Tento pokyn by měl pomoci žákovi k zaměření
na daný úkol. Postup při zadání tohoto pokynu je následující: zadáme pokyn a poté
ihned dopomůžeme žákovi ke správnému sedu, tj. povytáhneme ho za ramena, pas,
narovnáme mu záda či srovnáme nohy. Další postup je stejný. Odměňujeme a časem
dopomoc i odměny zeslabujeme.

Přidat k těmto pokynům

můžeme např. také instrukci „stoupni

si". Toho

se dá využít, když dítě ukončilo úkol nebo krátké sezení za stolem, a následující postup
je stejný: pokyn (dopomoc) - odměna - postupné zeslabování - časem generalizace
v dalším prostředí.

3. 2. Úvod do nacvičování jednotlivých oblastí
Vycházíme z toho, že dítě již zvládá počáteční pokyny, vydrží tedy alespoň
krátkou dobu sedět na židli či udržet pozornost. Oblastí pro vyučování je v ABA terapii
velmi mnoho. V mé práci popíšu ty oblasti učení, o kterých se domnívám, že jsou jedny
z nejdůležitějších pro výuku dětí s autismem.
Dítě bude postupně procházet různými oblastmi a programy, a tím se bude
prodlužovat také doba sezení na židli, držení pozornosti apod. Jednotlivé oblasti budou
postupem času obtížnější a odměny a pobídky budou zeslabovat, až bude dítě schopné
pracovat s maximálním zeslabením odměn, téměř bez pobídek a dopomoci.
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V případech výuky jednotlivých oblastí vycházíme z postupných nácviků pokyn reakce - důsledek - pobídky a jejich zeslabování. Úkoly poté činíme obtížnějšími,
kombinujeme je a poté generalizujeme do dalšího prostředí.
Při popisu nacvičování jednotlivých oblastí si všimněme, že výukou se neustále
prolínají postupné nácviky a diskriminační učení, koncepce již zmíněné v kapitole 2. 2.
Základní koncepce aplikované behaviorální analýzy.

Časové intervaly
Nesmíme zapomenout na to, že v prvních fázích výuky je nutno nácviky omezit
na 4 až 6 pokynů a poté udělat pro přestávku. Přestávka by neměla být příliš dlouhá,
dítě by si mělo zvykat na to, že probíhá výuka a pauzu mezi jednotlivými úkoly brát
jako krátký odpočinek mezi vyučováním. Ivar Lovaas doporučuje nedělat přestávku
mezi úkoly delší než půl minuty a za stolem doporučuje nechat dítě sedět
max. 2 minuty. Pravdou ale je, že půlminutová pauza mezi úkoly se u některých dětí
osvědčí, u některých nikoli. U dětí, kterým jde práce zpočátku pomaleji či u nich
dlouho přetrvávají záchvaty vzteku nebo vypadají unaveně apod. bych doporučila delší
než půlminutovou přestávku. Pokud totiž dítěti uděláme přestávku (ať už delší
či kratší), kde se mu budeme dostatečně věnovat (mazlení, hra, dovedeme ho k oblíbené
hračce, činnosti...), pak bude po pauze pracovat s větším nadšením. Postupem času
počet nácviků stupňujeme. Podle běžného DTT programu je kritériem pro ukončení
souboru pokynů a propuštění dítěte na přestávku 10 zadaných - a hlavně dokončených
pokynů. Přestávku mezi úkoly ohlásíme hlasitým „konec" a pomůžeme dítěti vstát
od

stolu.

Přestávku

bychom

správně

měli

ohlásit

pouze

po

správné

reakci,

a pokud to jde, také bez pobídky.

Výčet nejčastěji vyučovaných

oblastí:

- T Ř Í D Ě N I (tvarů, barev, předmětů podle kategorie, funkce...);
- IMITACE/napodobování - verbální, neverbální, s předmětem, bez předmětu,
jemná motorika, hrubá motorika...;
- PŘIŘAZOVÁNI - identických trojrozměrných předmětů, identických
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dvojrozměrných předmětů, neidentických předmětů,trojrozměrných předmětů
k jejich identickým dvojrozměrným protějškům a naopak;...
- POROZUMĚNÍ ŘEČI - pokyny k výběru předmětů, vykonávání povelů;
- ANALYTICKO-SYNTETICKÁ OBLAST - skládačky, doplnovačky...;
- TRÉNINK POZORNOSTI - fixace očí na předmět pohybující se/bez pohybu...;
- SOCIÁLNÍ OBLAST, JEMNÁ, HRUBÁ MOTORIKA, EXPRESIVNÍ ŘEČ KOMUNIKACE;
- SEBEOBSLUHA, VÝUKA ROZLIŠOVÁNÍ, VÝUKA ČTENÍ, PSANÍ atd.
Tyto oblasti se více či méně v jednotlivých úkolech prolínají a doplňují.

To je velmi stručný výčet nejzákladnějších výukových oblastí. V této kapitole
podrobněji popíšu jen některé z nich. Postup při výuce ostatních oblastí je velmi
podobný, obměňují se jen předměty používané k práci, druhy pokynů, dopomoci atd.
Pro stručný přehled jsem vybrala tři dle mého názoru nejzákladnější oblasti
při výuce dětí s autismem. Je to přiřazování předmětů, napodobování a výuka
porozumění řeči.

3. 2 . 1 . Úvod do PŘIŘAZOVÁNÍ VIZUÁLNÍCH PŘEDMĚTŮ
Přiřazování/srovnávání předmětů je jednou z nejdůležitějších oblastí ve studijním
programu žáka. Žák se může naučit přiřazovat fotky, kartičky s obrázky, předměty,
tvary, barvy,

číslice, písmena apod.

Souběžně

s přiřazováním

můžeme

zmínit

dovednost „třídění". Naučit dítě třídit můžeme před zahájením výuky přiřazování, ale
i po ní. Dítě třídí do misek věci podle barvy, tvaru, kategorie, funkce atd. Přiřazování
je na podobné bázi, dítě tím, že přiřazuje předměty, je zároveň také třídí. Když dítě
učíme přiřazovat předměty, zpravidla začínáme buď s trojrozměrnými
(hračky,

věci,

které

běžně

používáme

-

hrnek,

kartáček,

předměty

ponožka...),

nebo

s dvojrozměrnými (kartičky s obrázkem běžně používané věci). Například přiřazování
písmen či čísel má svůj specifický význam pro výuku schopnosti psaní a čtení.
V dalších fázích učíme dítě přiřazovat kombinovaně trojrozměrné předměty
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k dvojrozměrným a naopak. O tom ještě budu hovořit.
Žák, který se naučí přiřazovat a třídit předměty, získá schopnost rozlišovat
či selektivně vnímat podměty, ale i jazykové prvky či chování lidí ve svém okolí,
kterému dříve nevěnoval téměř pozornost. Přiřazování a třídění učí žáka věnovat
pozornost předmětům, a tato zkušenost se mu náramně hodí i v dalších programech.
(Lovaas I., 2002)

a) Přiřazování trojrozměrných

identických

předmětů

Jak už bylo řečeno, vybereme pro tento program takové předměty, které dítě nebo
rodina používá v běžném životě. Doporučuje se přiřazovat předměty, které jsou
v párech (boty, ponožky), nebo věc, které dítě běžně užívá (hrneček, kartáček, autíčko,
lžička). Zprvu by to měly být předměty, které dítěti nedělají problém při jejich
uchopení. Opět zmiňuji, že dítě by v této fázi mělo umět alespoň chvíli sedět za stolem.

Základní krokv:
1. krok - Po pokynech „sedni si", „ruce v klidu" atd. připravíme na stůl dva identické
předměty (např. dvě stejné ponožky). Jednu ponožku - „vzor", položíme před sebe
na stůl, druhou ponožku - „protějšek", položíme před dítě. Pak následuje ústní pokyn
„přiřaď". Zprvu nejspíše budeme muset dítěti pomoci tím, že jeho ruku položíme
na protějšek předmětu a manuální dopomoci přiřadíme ke vzoru. Poté ihned mohutně
odměníme. Úkol cvičíme několikrát za sebou (4-ókrát). Dítě se po čase naučí po zadání
pokynu alespoň položit svou ruku na protějšek, jiné dítě toto celé rychle zvládne samo.
Pobídky/dopomoci podle již zmíněného modelu postupně zeslabujeme.
2. krok - Dítě má již zvládnuté přiřazování ponožky k ponožce (kritérium je většinou
určeno pět z pěti správných reakci nebo devět z deseti - bez dopomoci). Nyní ponožku
- vzor pokládáme při úkolech na různá místa na stole a další postup je stejný - dítě by
mělo umět přiřazovat protějšek ke vzoru na různých místech na stole.
3. krok - Oba dva kroky - 1. a 2. - učíme na novém předmětu, např. na hrnku - postup
je naprosto stejný jako v případě předmětu - ponožky. Když učíme přiřazování prvního
a druhého předmětu zvlášť, doporučuje se kvůli fixaci používat rozdílnou odměnu.
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4. krok - Dítěti už nedělá problém přiřazovat identické předměty k sobě. Zkusíme tedy
další krok, který bude vypadat takto: před dítě položíme protějšek (např. ponožku)
a před sebe položíme 2 předměty - hrnek a vzor - ponožku. Počkáme, zda dítě přiřadí
správně. Pokud ne, dopomůžeme mu a zkusíme znovu. Poté úkol zkombinujeme:
- před dítě položíme hrnek a před sebe vzor - hrnek, zadáme pokyn a počkáme, co dítě
udělá. Pokud přiřadí hrnek k hrnku a ponožky si nevšímá, úkol je splněn a mohutně
odměníme.
5. krok - Pokud již dítě příliš nechybuje v přiřazování obou druhů předmětů (v našem
případě hrnek a ponožka), zkusíme přiřazování dalšího předmětu (např. zubního
kartáčku). Začátek je stejný jako v prvních dvou krocích, časem zkoušíme kombinovat
s hrníčkem a ponožkou a třeba i dalšími předměty (viz kapitola 3. 3 Diskriminační
učení).

Dítě jsme naučili rozlišovat mezi určitými předměty, můžeme jej však při výuce
přiřazování prozkoušet ještě například tím, že před sebe položíme více předmětů (např.
4-5), mezi kterými se bude vyskytovat vzor. Dítě tedy přiřazuje protějšek ke vzoru
stejně jako předtím, jen si musí vybrat z více předmětů. Jestliže toto dítě zvládá
(alespoň 8 - 9 z deseti úkolů), můžeme tuto část přiřazování považovat za zvládnutou
( poté, co předměty několikrát obměníme).
Na začátku programu se doporučuje vybrat pro dítě takové předměty, které
se co nejvíce liší. Nedoporučuje se začít přiřazovat např. lžičku a kartáček nebo hrnek
a sklenku. Chceme tím minimalizovat chybování, jelikož úspěch je v počátečních
fázích pro dítě opravdu důležitý a je motivující pro obě strany.
Nezapomínejme, že po každé reakci klienta předměty ze stolu schováme!!! A dáváme
Jg_tam znovu současně s dalším pokynem (zkoušíme i obměňovat umístění předmětů na
stole}.

til Přiřazování dvojrozměrných

identick\>ch předmětů

Postup je naprosto stejný jako u trojrozměrných identických předmětů. Chtěla bych jen
podotknout, že pro některé žáky bude tento program jednodušší než přiřazování
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trojrozměrných

předmětů,

pokud

tedy

dítě

bude

dlouho

velmi

chybovat

v trojrozměrných předmětech, můžeme zkusit přiřazování dvojrozměrných a naopak.
Protože je postup identický, nebudu jej znovu popisovat, rozdíl je pouze v tom, že dítě
se učí přiřazovat obrázky či fotky na kartičkách. Toto je velmi důležité pro pochopení
symbolů, s čímž mají děti s autismem většinou velké problémy.
Pokud tento program učíme dítě jako druhý v pořadí, tedy po přiřazování
trojrozměrných předmětů, zkusme jej učit přiřazovat fotky právě těch předmětů, které
již přiřazovalo v trojrozměrném podání. Kartičky či fotky bychom měli vystřihnout
co nejrovnoměrněji a i zde platí pravidlo, že by se obrázky měly od sebe co nejvíce lišit
(co se týče volby vzorů). Dítě se naučí přiřazovat vzor k protějšku, poté jiný obrázek
k protějšku a poté začneme kombinovat jako v předešlém případě.
Přiřazovat

se nemusí jen

fotky či obrázky, můžeme zkusit také

barevné

kartičky - tím se dítě učí třídit barvy, či například písmena nebo čísla - to je vhodné
pro děti školního či těsně předškolního věku.
Kritériem „přiřazení" by mělo být stejně jako v předešlém případě položení
předmětu na předmět či těsné přisunutí předmětu k předmětu, nikoli jen náznak
přiřazení nebo posunutí předmětu směrem ke vzoru. I v tomto případě musí být
terapeutický tým maximálně sladěn.

c) přiřazování trojrozměrných předmětů k identickým dvojrozměrným

zobrazením

V této části se žák učí přiřazovat předměty k jejich zobrazení. Tato dovednost
je považována již za vyšší úroveň kognitivního procesu. Žák se učí přiřazovat
a pracovat se symbolickými zobrazeními konkrétních předmětů. Žáci s autismem jsou
často považováni za neschopné pochopit symboly, za neschopné kognitivních procesů,
které zahrnují abstraktní uvažování. Ačkoli je to v jejich případě vrozené, lze - sice
velmi pomalu, ale přesto - žáky s autismem této dovednosti naučit. Samozřejmě
se nejspíše vyskytnou problémy, ale žádné učení není bez problémů.
Tato oblast má opět stejný postup jako učení v předchozích oblastech. Přesto
zmíním pár důležitých věcí, například to, že žák by se v prvních úkolech měl učit
přiřazovat předměty, které má již zvládnuté při přiřazování v předchozích úkolech.
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To znamená, že pokud například žák přiřazoval jablíčka nebo hrnečky, měli bychom
nejdříve začít s přiřazováním těchto předmětů k jejich dvojrozměrnému zobrazení,
a až poté zkoušet další předměty a jejich obrázky (viz příloha - obr. č. 7).
Další postup je tedy stejný, při dalších fázích kombinujeme předměty (viz kapitola
3. 3. Diskriminační učení). Stejně jako v předchozích se i v tomto případě doporučuje
při učení přiřazování jednoho předmětu - hrnek, a poté druhého předmětu - jablíčko
používat rozdílnou odměnu kvůli zafixování úkonu.
Když se dítě naučí přiřazovat tímto způsobem, zkusíme jej naučit stejným
způsobem opak, tedy přiřazování dvojrozměrných předmětů kjejich identickým
trojrozměrným zobrazením.

Dále existují a stejným způsobem se vyučují:
~ přiřazování

neidentických

trojrozměrných

předmětů

(viz přílohu - obr. č. 9) -

předměty mají společné vlastnosti, ale liší se například velikostí, barvou, tvarem.
Příkladem může být přiřazování modrého a zeleného hrnku. Odlišnost může být
i vystupňována, přiřazujeme např. malého černého koníka k velkému bílému koni;
r Přiřazování neidentických dvojrozměrných
r přiřazování

trojrozměrných

předmětů

předmětů;
k neidentickým

dvojrozměrným

zobrazením

žák přiřazuje například bílou botu k obrázku jinobarevné nebo jiné boty a naopak;
- přiřazování

předmětů podle kategorie - pokročilejší stadium programu, žáci se učí

přiřazovat předměty na základě jiné vlastnosti, než je identický nebo téměř identický
vzhled. Předměty tedy mají společnou abstraktní funkci - mohou to být zvířata, různé
druhy

bot,

oblečení,

nádobí,

dopravní

prostředky

apod.

Pro

začátek

se doporučuje začít se známými předměty, měly by se ale od sebe co nejvíce lišit.
Například nejdříve naučíme dítě přiřazovat talíř k lžíci (kategorie nádobí) a jako další
předmět pejska a kočku (kategorie zvířata). Postupně nacvičujeme, obměňujeme úkoly
a zeslabujeme dopomoc a odměny.

3. 2. 2. Úvod do VERBÁLNÍHO A NEVERBÁLNÍHO NAPODOBOVÁNÍ
Výuka

neverbálního

napodobování je
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pro děti

s autismem

či

vývojovým

opožděním klíčová. Jelikož tyto děti nemají schopnost imitace vrozenou, je třeba, aby
se jí učily. Později jim tato naučená schopnost usnadní nejrůznější situace. Program
výuky imitace je tedy zaměřen na to, aby se děti naučily napodobovat pohyby, činnosti,
zvuky či slova od jiných lidí, což by postupně mělo přejít v tzv. zobecněné
napodobování (viz následující odstavec).

1. neverbální napodobování - Hlavním cílem programu neverbálního napodobování
je naučit žáka tzv. „zobecněnému napodobování", tj. naučit jej samovolně napodobovat
nové typy chování, aniž by ho to kdokoli učil. Podle odborníků lze jednoznačně
napodobování naučit a terapeuti se mohou při výuce spolehnout na zásady operantního
učení - tedy v podstatě na již podrobněji rozepsaný postupný nácvik. Postup je stejný
jako v dalších programech, tzn., že začínáme postupným nácvikem, střídáme nejprve
dva úkoly a poté nepravidelně obměňujeme (diskriminační učení) a zobecňujeme.
Začneme
mu předem

napodobováním
názorně

pomocí

předvedeme.

předmětů,

Napodobování

dítě

vykonává

s předmětem

povel,

lze též

který
nazývat

Napodobování hrubého motorického chování s použitím předmětu.
Příklad 1 (viz příloha - obr. č. 11, 12): Před dítě položíme dvě stavebnicové kostky tak,
aby ležely vedle sebe. Terapeut má před sebou tytéž dvě kostky. Terapeut zadá úkol,
např. „Honzo, udělej", a postaví jednu kostku na druhou. Pro zvýraznění povelu
se doporučuje kostkami o sebe třísknout. Terapeut nejspíše zprvu žákovi dopomůže
a poté jej ihned odmění.
Příklad 2 (viz příloha - obr. č. 13): Dáme před dítě hrneček a před sebe též. Zadáme
instrukci „udělej" a naznačíme uchopení hrnku a přiložení k ústům, jako když pijeme.
Postup je dále stejný. Velkou odměnou pro dítě v tomto případě může být hrneček
naplněný oblíbeným nápojem. Dítě vykoná povel a zároveň je odměněno tekutinou
v hrníčku.
říklad 3: Položíme před dítě a před sebe bubínek s paličkou. Po instrukci „udělej"
zaboucháme na bubínek paličkou (nejlépe dvakrát, aby byla instrukce zvýrazněna).
Poté dopomůžeme dítěti vykonat stejný pohyb.
Další příklady,

házení kostky do misky, navlékání kroužků na tyčku, rozsvěcování

světla, kutálení předmětů po stole, ježdění s autíčkem, mačkání papíru apod.
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V další fázi zkoušíme instrukce kombinovat, tj. nezadáváme vícekrát za sebou jeden
úkol, ale zadáme nejdříve úkol s kostkami, poté pití z hrnků a poté bubínek.
Pokud má dítě zvládnuté tyto úkoly, tj. pět z pěti či devět z deseti , úkoly
kompletně obměníme. Poté lze přejít na program neverbální napodobování bez
předmětu (napodobování hrubého motorického chování bez předmětu).

Napodobování bez předmětu může vypadat například takto. Sedíme s dítětem naproti
sobě - zde jsou dvě možnosti, kde dítě učit: 1) u stolu, kde jsme byli do této chvíle,
nebo 2) židle ,které máme za stolem, přesuneme vedle stolu tak, aby byly naproti sobě
- dítě posadíme tak, abychom se dotýkali navzájem koleny.
Příklad l: Zadáme pokyn „udělej" a dvakrát třikrát za sebou tleskneme. Dítě by mělo
také přesný počet tlesknutí zopakovat. Nezapomeňme mít po ruce odměny.
Příklad 2: Zadáme pokyn „udělej" a současně sjeho vyslovením si stoupneme. Pokud
dítě nezareaguje, ihned dopomůžeme vstát a vestoje (!) dítě odměníme. Postupně, jako
ve všech případech, zeslabujeme dopomoc i odměny.
Příklad 3: Zadáme pokyn „udělej" a dvakrát se plácneme do kolena (levého). Dítě
by mělo plácnout zrcadlově, tedy do pravého kolene, též dvakrát. Zprvu bude opět
potřeba dopomoc.
Další příklady,

bouchání do stolu, ruce dáváme nahoru, dáváme jednu ruku nahoru,

zvedáme jednu či obě nohy, dotýkáme se hlavy, nosu apod.
Díky tomuto programu bude žák věnovat více pozornosti ostatním lidem. Výuka
napodobování ostatních může velkou měrou posílit celkový sociální, emocionální
a intelektuální vývoj žáka.

(Edelson S. M„ 2003)

2. verbální napodobování - Verbální napodobování patří mezi pokročilé programy
a ne všechny děti ho zvládnou či se ho budou učit. Je důležité uvědomit si, jak na tom
konkrétní dítě je se svými verbálními schopnostmi. Pro děti, které jsou nemluvící,
spatně mluvící či děti s nízkofunkčním autismem se doporučuje tento program
přeskočit

a

pokračovat

programem

„Porozumění

řeči" (receptive

instruktions)

viz kapitolu 3. 2. 3. Úvod do výuky receptivního jazyka
Zprvu se d o p o r u č u j e dítě naučit opakovat j e d n o d u c h á a základní slova - ahoj, dobrý
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den, jmenuji se atd. Postup je stejný jako v jiných programech. Používají se stále těžší
slova, až se dítě naučí říkat celé věty (případně souvětí). Verbální napodobování se poté
může kombinovat s výukou porozumění řeči, kdy dítěti zadáváme otázky a ono
odpovídá.

Jak už bylo mnohokrát řečeno, mezi jednotlivými dětmi existují obrovské rozdíly.
Proto by měl být každý program konzultován s odborníkem. Do jisté míry se mohou
napodobování/imitaci naučit všechny děti, je ale dobré mít na paměti, že velké rozdíly
existují u žáků nejen ve schopnostech se něco naučit, ale i v rychlosti učení, rychlosti
pokroku i v konečném výsledku učení. (Lovaas I., 2002 )

3. 2. 3. Úvod do výuky POROZUMĚNÍ ŘEČI/receptivního jazyka
Jde o další velice důležitou oblast, kterou by se dítě mělo učit. S řečí ostatních lidí
se nejen dítě s autismem setkává celý svůj život. Je proto velmi důležité, zvláště
pro děti s vývojovým opožděním, naučit se porozumět alespoň základním instrukcím
mluveného jazyka.
V této oblasti děti s autismem často chybují, proto jsou počáteční instrukce spojeny
s vizuálním obrazem. To jim usnadňuje vytvořit si asociaci mezi mluveným slovem
a konkrétní věcí, pohybem apod.

1 • VYBER PREDMETU - Doporučuje se začínat s oblíbenými předměty dítěte, to ale
znamená, že dítě předmět zaujme natolik, že už nebude chtít dále pracovat. Proto
můžeme zprvu vyzkoušet více předmětů. Předmět by měl být jednoduchý, běžně
používaný a měl by být jednoduše uchopitelný.
Příklad 1: Terapeut položí před dítě autíčko, vedle něj položí dlaň, zadá instrukci „dej
auto" a ihned dopomůže dítěti jeho rukou uchopit auto a položit na svou dlaň. Hojně
odměníme. Po čase se dítě naučí na požádání auto pokládat do naší dlaně. Auto pak
pokládáme na nejrůznější části stolu, poté přidáváme další předměty a dítě musí vždy
vybrat auto (viz příloha - obr. č. 16).
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Příklad 2: Na procvičení jemné motoriky můžeme dítěti zadat drobnější věc - např.
kartáček na zuby, lžičku, klubíčko, papírové kapesníky, kartičku apod. Postup je stejný.
V další fázi předměty kombinujeme - instrukce střídáme (diskriminační učení).
Dítě by mělo mít určitá slova spojená s vizuálním vjemem, přesto bude, když před něj
položíme více předmětů, nejspíše chybovat. Začínáme tedy nejdříve s výběrem ze dvou
předmětů, poté přidáme další atd. Instrukce můžeme dítě učit na dalších a dalších
předmětech. Pokud již bude mít zvládnutý výběr více předmětů, kombinujeme
a generalizujeme. Příklad: lžíci položíme na zem či na schody a zadáme instrukci.

2. VYKONÁNÍ POVELU - Začínáme učit na dovednostech, které klient již zvládl,
např. při výuce napodobování jsem zmiňovala házení kostky do misky, kdy dítě
po instrukci „udělej" napodobovalo náš pohyb. Teď budeme zadávat pouze povel
bez předvedení.
Příklad 1: Před dítě položíme misku a vedle ní položíme kostku. Zadáme pokyn „hoď
kostku" a ihned dopomůžeme dítěti hodit kostku do misky. Odměníme. Po čase dítě
bude reagovat samo, poté tedy přejdeme na další úkoly.
Příklad

2\ Před dítě položíme zvoneček a zadáme povel „zazvoň", poté ihned

dopomůžeme dítěti zazvonit. Nepředvádíme. Dítě musí reagovat na slovní pokyn,
nikoli na naše předvedení.
Úkoly a předměty můžeme po zvládnutí těch prvních libovolně kombinovat
a měnit. Je nutné dávat si pozor na naše instrukce, aby pro dítě nebyly složité. Zprvu
se doporučuje zadávat jednoduché jednoslovné a jednosmyslné pokyny. Pokud dítě
začínáme učit dva různé úkoly na oblast „vykonání povelu", doporučuje se, aby každý
z těchto úkolů opět skýtal rozdíly, např. v pohybu, barvě předmětů, s kterými
se pracuje, ale též instrukce by se měly lišit počtem slov!
Takže jeden úkol je např. „zazvoň" a druhý úkol je např. „hoď kostku". To má svůj
zásadní význam. Porozumění řeči bude pro některé klienty velmi obtížné. Zprvu
rozdílný počet slov instrukce slouží jako zvuková nápověda klientovi/žákovi. Klient
se ale může naučit spoléhat se na zvukovou stránku instrukce, takže zvládnuté úkoly
obměňujeme.
Aby žák porozuměl zadané instrukci, snažíme se zprvu umocňovat funkci předmětů
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na stole. Příklad: zadáme instrukci a misku s kostkou položíme razantně na lavici,
abychom upoutali pozornost žáka na předměty, s kterými bude pracovat. U některých
žáků se v tomto programu dostane terapeut tak daleko, že žáci po čase reagují
a vykonávají činnost bez jakékoli zrakové či sluchové nápovědy, prostě vykonají povel
bez nápovědy. Např. u žáků s nízkofunkčním autismem je potřeba instrukce cvičit stále.
Učení půjde pomalu, ale k základním „sebeobslužným,, úkolům, tolik potřebným
pro fungování ve společnosti, jako je „umyj si ruce", „spláchni" „obuj si botu" apod.
se jistě dostaneme.
Nezapomínejme, že i v tomto případě předměty ze stolu po každé reakci klienta
schováme!!! A dáváme je tam znovu současně s dalším pokynem (zkoušíme také
obměňovat umístění předmětů na stole).

3 . 3 . Diskriminační učení s užitím postupných nácviků
Zásady diskriminačního učení by měl každý terapeut znát již před zahájením
výuky. Tuto kapitolu však řadím téměř na závěr, jelikož s domnívám, že pro praktickou
ukázku výuky diskriminace/rozlišování je nutné se seznámit alespoň stručně s výukou
jednotlivých

oblastí, se základními

pokyny, předměty k práci,

problematickými

oblastmi při učení apod.
Dítě se učí rozlišovat pokyny již v průběhu jednotlivých úkolů. Diskriminační
učení se tedy prolíná všemi programy, avšak my se teď zaměříme na oblast, která
se v odborné literatuře nazývá Výuka rozlišování a je popsána jako samostatný
program.
Program Diskriminační učení, který se aplikuje zejména v programu Porozumění
řeči - vykonání povelu, prakticky využíváme po výuce oddělených úkolů, tj. klient
se naučí správně reagovat na jednotlivé úkoly odděleně. Například se učí reagovat
na „zatleskej", po přestávce či delším časovém úseku se učí reagovat na „vstaň"
a po zvládnutí úkolů (pěti z pěti, ale spíše devíti z deseti správných reakcí) střídáme
o pokyny vstaň/zatleskej a zkoušíme, zda dítě rozliší tyto „naučené" pokyny. Snažíme
se zadávat pokyny nepravidelně proto, aby bylo jisté, zda jim dítě opravdu rozumí.
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Po jejich zvládnutí přidáváme a kombinujeme s dalšími pokyny.
Jak už bylo řečeno, to, že se dítě naučí správně reagovat na náš pokyn
při oddělených úkolech, zdaleka neznamená, že má schopnost dokonale zvládnutou.
Je třeba, aby se klient naučil rozlišovat důležitý stimul instrukce. Aby pokynům
rozuměl. Výuka rozlišování je často pro klienty náročná, je však velmi důležité
ji zvládnout. Cílem tedy je, aby se žák naučil reagovat na jakékoli naše pokyny,
a to nejlépe bez chyb a bez dopomoci. Samozřejmě to, kam až se podaří dítěti
v programu dojít, záleží na jeho celkových

možnostech a omezeních, na jeho

zdravotním stavu apod. Proto je důležité „ušít" žákovi program tzv. na tělo a podle
výukových programů si i stanovit cíle, jejichž dosažení je v možnostech žáka.
Aby všechno toto nebyla jen planá teorie, pokusím se zde načrtnout příkladové
schéma nácviku oddělených úkolů pomocí postupných nácviků (pokyn - reakce důsledek atd.).

1. nacvičování jednotlivých úkolů (odborně „mass trial") pomocí postupného
nácviku

Příklad 1

Oblast/program: porozumění řeči - vykonání povelu
Činnost: tleskání
Cíl: naučit dítě orientovat se ve vlastním tělesném schématu, cvičení hrubé motoriky,
porozumění mluvenému jazyku
Přesné znění pokynu: „tleskni "

Doba čekání na reakci: 3 sekundy
M e t o d a k nesprávným reakcím: no-no-prompt

Tak by to mohlo vypadat při nacvičování určitého úkolu (příklad 1):
Pokyn (P) - reakce (R) bez odezvy - terapeut „ne" - opakování pokynu

P - R opět bez odezvy

terapeut „ ne "
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P - R s okamžitou dopomoci - odměna
P - R špatně (i jen náznak reakce je špatná reakce) „ne"
P - R špatně

„ne"

P - R s okamžitou dopomoci - odměna
P - R správná - velká odměna
P - R špatně

„ne"

P - R správná - velká odměna
P - R správná - velká odměna
P - R správná - velká odměna
P - R správná - odměna
Terapeut: „ Konec " (po 3 až 4 za sebou správných reakcích můžeme blok ukončit)

Časem ještě několikrát cvičíme - kritérium bývá: devět z deseti (u schopnějších stačí
pět z pěti), při opakujících se správných reakcích ODMĚNU NEBO POBÍDKU
ZESLABUJEME.

Příklad 2
Oblast/program: porozumění řeči - vykonání povelu
Činnost: zvedání rukou
Cíl: posílení činnosti hrubé motoriky, nácvik na přípravu na oblékání/svlékání,
porozumění jazyku
Přesné znění pokynu: „ ruce nahoru"
Doba čekání na odezvu: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorless learning

„Ruce nahoru"
Pokyn (P) - Reakce ( R ) bez odezvy - opakujeme pokyn
P - R současně s dopomoci - odměna
P - R bez odezvy/špatně - opakujeme pokyn
P - R současně s dopomoci - odměna
P - R bez odezvy/špatně - opakujeme pokyn
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P - R současně s dopomoci - odměna
P - R správně - mohutná odměna
P - R správně - mohutná odměna
P - R správně - mohutná odměna
P - R správně - odměna
Terapeut: „ Konec"

Dodatek k schématu: 1) záměrně jsem použila rozdílné metody k chybným reakcím,
aby bylo vidět, v čem se opravdu liší. Při nacvičování oddělených dvou i více úkolů
však musíme metody sladit. V našem případě bych použila vždy metodu no-no-prompt,
která je ráznější a pro klienta i možná jasnější. Slovo „ne" umocněné např. zavrtěním
hlavy jasně ukazuje klientovi, že jeho reakce není v pořádku.
2) Reakce vypsané ve schématu jsou pouze orientační, u každého dítěte to může být
jinak (některé budou mít první správnou reakci daleko později).
3) Při nacvičování dvou i více oddělených úkolů se doporučuje používat rozdílnou
odměnu, a to z důvodu vytvoření asociace.(např. za tleskání kousek kukuřice, za ruce
nahoru lžička jogurtu apod.).
4) Po více správných reakcích odměny zeslabujeme, ale zatím nerušíme! (Budeme
stejné druhy odměn užívat dále v programu.)

2. výuka rozlišování
Při výuce rozlišování se snažíme eliminovat jakékoli zrakové klíče. Zrakový klíč
může vypadat i tak, že se terapeut po zadání pokynu podívá na předmět, se kterým by
dítě mělo pracovat. Některé děti ale na pouhý mluvený jazyk bez jiné nápovědy
nebudou reagovat vůbec. V tomto případě můžeme začít s úkoly se zrakovými
nápovědami (výběr předmětů na stole apod.), které však budeme postupně vzdalovat
(nebudou ležet na pracovním stole, ale různě po bytě apod.). V závěrečné fázi by výuka
měla vypadat tak, že dítě rozezná důležitý stimul instrukce, ať už jde o výběr mezi
předměty (např. „přines lžíci"), pokyn spojený s činností („spláchni") nebo jednoduše
o čistou instrukci „vstaň", „otoč se", „podej mi ruku" apod. U dětí mluvících bychom
samozřejmě mohli cvičit reakce verbální, jako např. „pozdrav!" „jak se jmenuješ?"
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,co je to?" apod.

Shrňme tedy obecné zásady výuky rozlišování:
1. Začněme se dvěma různými pokyny naučenými jednotlivě pomocí postupných
nácviků a užívejme rozdílné odměny, pokud to jde.
2. Vyberme pro začátek pokyny jednoduché, stručné a maximálně odlišné (NE „dotkni
se nohy" a „dotkni se hlavy"), ale třeba „vstaň"/„dotkni se stolu" nebo „tleskni"/„podej
lžíci" (lžíce by měla být poblíž, třeba na stole, ale mezi dalšími předměty).
3. Měli bychom co nejvíce zjednodušit výukový prostor - záleží na terapeutovi, v jaké
místnosti či prostředí začneme vyučovat, nicméně klient by neměl být příliš
rozptylován okolními stimuly.
4. Zvolme instrukce, na které je jasná odpověď - tedy tleskání, konkrétní činnosti,
předměty...
Též stanovme dopředu, co přesně je správná reakce.
5. Slaďme se ve všem v terapeutickém týmu (instrukce, reakce, odměny atd.).

Po výuce a zvládnutí jednotlivých

úkolů (mass trial) zkusíme začít s výukou

rozlišování.

STŘÍDÁNÍ POKYNŮ
Klient má zvládnuté určité dva rozdílné úkoly. Pokyny bude terapeut zadávat jasně
a hlasitě, střídavě v intervalech 2-3 sekund, později okolo 1-2 sekund. Zprvu bude
střídání povelů dělat klientům problémy, proto bude nutná dopomoc.

Pro praktickou ukázku jsem zkusila načrtnout další schéma, které by mohlo
vypadat následně (zde je použita metoda errorless learning kvůli rychlé asociaci mezi
pokynem a reakcí):
Program: diskriminační učení/porozumění řeči - střídání pokynů
Činnost: 1. tleskání
2.zvedání rukou
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Přesné znění pokynů: 1. „tleskni"
2. „ruce nahoru"
Doba čekání na odezvu: 3 sekundy
Metoda: errorless learning

Pokyn 1: - Reakce 1 - bez odezvy - opakujeme povel
Pokyn 1 - Reakce 1 s okamžitou dopomoci - odměna 1 (Ol)
P 2 - R 1 ( klient byl odměněn za R1, proto ji nejspíš zopakuje) - špatná reakce, znovu
P 2 - R 2 s okamžitou dopomoci - odměna 2 ( 0 2 )
P 1 - Rl okamžitě bez čekání dopomůžeme a odměníme 0 1
P 2 - R 2 okamžitě dopomůžeme (ale zeslabujeme)
P 1 - R 2 špatně, opakujeme a poté dopomůžeme, 0 2
P 2 - R 2 správně, mohutná odměna 0 2
P 1 - R 1 s dopomoci (musíme utužit i druhou reakci) 0 1
P 1 - R 1 správně, 0 1
P 2 - R 2 správně, 0 2
P 1 - R 1 správně, 0 1
P 2 - R 2 správně, 0 2
Terapeut: „Konec" (4 správné reakce za sebou - ukončujeme blok)

Poznámka k schématu: Toto je pouze orientační ukázka (v některých případech
můžeme nechat dítě více chybovat, případně umocňovat chybu „ne", můžeme zadávat
méně i více úkolů - zkusit se dá všechno).

[Problematické oblasti!: Může jít o dlouhý časový interval, než dítě pochopí, co po něm
chceme. Pokud dítěti instrukce výrazně nejdou, změňme je. Pokud jde dítěti lépe jedna
z instrukcí, při druhé instrukci zprvu ihned dopomáhejme a odměňujme, ale postupně
dopomoc zeslabujme. To proto, že pokud budeme více posilovat jednu ze dvou
instrukcí, může se stát, že se vazba mezi druhým pokynem a reakcí začne ztrácet.
Dopomoc i odměny zeslabujme, dítě by se mohlo stát závislé na dopomoci i odměnách,
a to není naším cílem. Při dlouhodobém
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pravidelném střídání povelů si dítě

zautomatizuje střídavé reakce, aniž by příliš poslouchalo terapeuta (win-shift-strategy).
Naopak při setrvávání terapeuta na jednom pokynu vícekrát za sebou dítě pouze
automaticky opakuje to samé, za co bylo předtím odměněno (win-stay-strategy). Dítě
se může též po čase naučit, že pokud nebylo odměněno za první reakci, zkusí
zareagovat druhou reakcí - a je v tom posilováno (lose-shifit-strategy). Proto se toto
zautomatizování ze strany dítěte či klienta pokusíme odbourat tím, že postupně
ke dvěma střídajícím úkolům přidáváme další naučené (již zvládnutý úkol). Příklad: PÍ
- tleskání, P2 - ruce nahoru a P3 - bouchnutí do stolu/zazvonění na zvoneček/ježdění
autíčkem apod.

NEPRAVIDELNÁ ROTACE
Pokud klient správně reaguje při nepravidelné rotaci, můžeme mít jistotu, že našim
pokynům rozumí. Nepravidelná rotace je metoda výuky rozlišování, kdy střídáme dva
i více pokynů v nepravidelném pořadí. Dítě se tedy nenaučí či se „nedovtípí" (jak
je uvedeno v předchozí metodě Střídání pokynů), jaká další instrukce bude následovat.
Na druhou stranu právě metodu Střídání pokynů by mělo mít dítě zvládnutou. Tady
ovšem začíná hlavní zkouška, a to, zda dítě opravdu povelům rozumí. Je zde ale jedno
zásadní pravidlo: Jakmile v reakci klient chybuje, terapeut ihned dopomáhá ke správné
reakci a opakuje tu samou instrukci, dokud klient nepřestane chybovat. Poté se tepi-ve
zadává další pokyn. Je to důležité kvůli upevnění asociace při tomto
střídání

nepravidelném

pokynů.

Příklad, jak by mohl vypadat začátek výuky rozlišování při nepravidelné rotaci:
Program: diskriminační učení
Činnost: tleskání + zvedání rukou
Přesný pokyn: „tleskni" a „ruce nahoru"
Doba čekání na odezvu: 2-3 sekundy
Metoda k chybným reakcím: errorless learning + umocnění slovem „ne"

1. P 1 - R 1 správně, odměna
2. P 2 - R 1 špatně, „ne", opakujeme
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3. P 2 - dopomoc R 2, odměna
4. P 2 - R 2 správně, odměna
5. P 2 - R 2 správně, odměna
6. P 1 - R 2 špatně, „ne", opakujeme
7. P 1 - dopomoc R 1, odměna
8. P 1 - R 1 správně, odměna
9. P 1 - R 1 správně, odměna
10. P 2 - R 1 špatně, „ne", opakujeme
11. P 2 - dopomoc R 2, odměna
12. P 2 - R 2 správně, odměna
13. P 2 - R 2 správně, odměna
14. P 1 - R 1 správně, odměna
15. P 2 - R 2 správně, odměna
16. P 1 - R 1 správně, odměna
17. P 2 - R 2 správně, odměna
18. P 1 - R 1 správně, odměna
19. P 1 - R 1 správně, odměna
20. P 2 - R 2 správně, odměna

-

při nepravidelné rotaci je důležité zadávat více úkolů (15-20) zhruba tak, jak

zde je uvedeno;
-

lze si všimnout, že v tomto příkladě byla klíčovým testem instrukce uvedená

jako číslo 15 a 19.
Číslo 15 - díky předchozímu nezdaru při střídání instrukcí se pokyny vícekrát za sebou
opakují, v tomto případě již ne.
Číslo 19 - pokyny se začaly pravidelně střídat, proto zvolíme na zkoušku dva stejné
pokyny za sebou.
Mohlo by se zdát, že klient v tuto chvíli nedělá nic jiného než tuto diskriminaci.
Naopak, klient by měl průběžně zkoušet další programy, např. přiřazování, imitaci
apod. Výuka by měla být pestrá, neměla by skončit pouze u delší výuky jediného
programu.
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Pokud máme splněné kritérium u prvních dvou povelů (devět z deseti nebo
devatenáct z dvaceti) samostatně při nepravidelné rotaci, můžeme zkusit přidat třetí
úkol. Dříve než začneme s touto další kombinací, doporučuje se vyzkoušet dosavadní
výuku také v jiném prostředí. Postupně tedy začínáme již s generalizací.

Pokud se rozhodneme přidat P 3, zkusme nejprve dvojkombinace P 1 a P 3 při
pravidelné a nepravidelné rotaci, poté ještě P 2 a P 3 na stejné bázi. Nepravidelná rotace
všech tří pokynů může vypadat například takto (uvádím pro zkrácení pouze pokyny P):

P l , P2, P3, P2, P3, P l , Pl, P3, P2, P l , P2, P2, P3, P l .

Stejným způsobem můžeme vytvořit 2 až 3 jiné kombinace úkolů nebo postupně
přidávat P 4 atd. Tento výukový proces bude žákům/klientů nejspíše trvat několik dnů
i týdnů. Opět zdůrazňuji, že každá výuka má svá specifika.

3. 4. Generalizace dovedností do dalšího prostředí
Od této chvále se terapeutově, učitelově či rodičově fantazii meze nekladou.
Je však důležité umět včas získat žákovu pozornost. Pokud ji nebudeme mít, i přesto,
že žák má zvládnuty nejrůznější dovednosti při nepravidelných rotacích apod.,
nedobereme se pravděpodobně žádaného výsledku. U žáků s vysoce funkčním
autismem nejspíše budeme ve fázi, kdy zareaguje na své jméno. V jiných případech
pohotový rodič či terapeut, pokud v danou chvíli bude chtít generálizovat výuku
dodalšího prostředí a situací, bude mít u sebe bonbon či něco, co získá žákovu
pozornost. Generalizovaná výuka vyžaduje značnou kreativitu. Je možné, že žákovi
bude generalizace dovedností dělat zprvu problémy, proto - jak už bylo řečeno by se s ní nemělo čekat až do úplného konce výuky, ale zkoušet ji již v průběhu. Dítě
poté zaregistruje, že např. lžička či hrnek se mohou občas najednou objevit třeba
na schodech, jiném stole, v jiné místnosti, a pokyny se vyskytují tamtéž. Již v průběhu
výuky nejrůznějších dovedností proto můžeme zkoušet práci přenést od stolu např.
na zem. Další fází pak může být generalizace dovedností venku či jednoduše v cizím
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prostředí. Jsou děti, kterým to půjde velmi pomalu. Výuka ABA terapie je však
v podstatě celoživotním učením, proto každý sebemenší pokrok bude pro všechny
nesmírně

cenný.

Díky

včasnému

zapisování

úspěchů/neúspěchů,

problémového

chování apod. získáme velmi dobrý přehled o tom, v čem dítě vyniká, co mu vadí, kde
jsou jeho slabiny. Budeme vědět, kterou dovednost u dítěte prohlubovat, v které by
mohlo být úspěšné. Většina dětí s autismem vyniká v určité oblasti, ať už je to jemná
motorika, paměť apod. Program ABA terapie může být samozřejmě přizpůsoben dítěti
tak, aby zúročilo své přednosti, ale zároveň se zlepšilo také v dalších oblastech.
ABA terapii se často vyčítá, že je příliš jednotvárná, dítě je stále za stolem, pracuje
jako robot apod. Záleží však pouze na učitelích, terapeutech či rodičích, jak povedou
výuku. V ABA terapii se dá výborně improvizovat s nejrůznějšími

předměty,

kombinovat programy atd. ABA se snaží využívat k výuce též běžně dostupné
předměty z domácnosti. To poté usnadňuje právě generalizaci dovedností do jiného
prostředí. Dítěti se jistě lépe pracuje s předměty, které zná právě z výuky. Už jen to,
že dítě přiřazuje např. obrázky bot, hrníčků, kytiček a poté s těmito konkrétními
předměty pracuje dále, pro něj znamená, že se velmi aktivně učí.
Generalizaci jako praktické ukázce se budu dále věnovat v praktické části
mé diplomové práce.

4. Shrnutí: Na co si dávat pozor
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Pokusím se teď co nejstručněji shrnout důležité body terapie, na které si každý
terapeut musí dávat velký pozor. Bez nich může být terapie neúspěšná.

Před začátkem zahájení terapie:
-

pokusme se zjistit co nejvíce informací o Aplikované behaviorální analýze
a o programu, který budeme dítě vyučovat;

- zjistěme co nejvíce informací o dítěti, pokusme se s ním navázat kontakt;
- když už víme, co a jak budeme učit, prostudujme odbornou literaturu k dané
problematice (odborník či rodič nejspíše doporučí konkrétní knihy či skripta);
- nechrne si předvést práci s dítětem, a to i vícekrát za sebou;
- zkusme se seznámit s celým terapeutickým týmem na společném sezení;
- ptejme se a informujme se okamžitě, jakmile nám není něco jasné;
- zkusme si sami práci s dítětem a nechrne ji okomentovat ostatními;
- pokud je to možné, pozorujme a komentujme další lidi z terapeutického týmu při
předvádění práce s dítětem;
- detailně se seznámíme s prostředím, ve kterém budeme s dítětem pracovat (kde má
hračky, kde je toaleta apod.);
- promysleme si, zda tuto práci chceme opravdu dělat/zkusit.

V průběhu terapie:
- nenechme se odradit prvními neúspěchy, žádný učený z nebe nespadl;
- musíme být sladěni v terapeutickém týmu (stejné pokyny, odměny, dopomoci,
předměty...);
- musíme být důslední a důrazní (neslevovat ze svých požadavků, pokyny zadávat
jasně, nahlas, dodržovat vše, na čem jsme s terapeutickým týmem domluveni);
- pozor na chyby v odměňování - příliš pomalé odměny po reakci, příliš velké odměny
(velké kusy jídla apod.);
- musíme být kreativní ve všech směrech, umět improvizovat, zaujmout dítě;
- pokud žák nedává pozor a v důsledku toho ani nepracuje, zkusme změnit způsob,
kterým dítě motivujeme;
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- pozor na klientovy limity! (omezená motorika, epilepsie, smyslové poruchy...);
- vždy než přejdeme k výuce dalšího programu, nastudujme si ho;
- eliminujme rušivé faktory v okolí;
- po čase omezujme a zeslabujme dopomoc i podávání odměn;
- buďme otevření zpětné vazbě;
- v pauzách mezi úkoly, kdy má dítě „přestávku", věnujme se mu, hrajme si s ním,
mluvme na něj, dělejme s ním to, co má rádo;
- neděsme se, pokud se vyučovací praxe neshoduje ve všem s teorií z literatury;
-jakékoli nejasnosti, návrhy či změny konzultujme s celým terapeutickým týmem,
rodičem dítěte atd.
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PRAKTICKÁ

1. Seznámení s klientem
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ČÁST

T. M. je v současnosti osmiletý chlapeček s nízkofunkčním autismem. Dají se u něj
vypozorovat taktéž poruchy motoriky a koordinace, v průběhu jeho života ještě lékaři
diagnostikovali lehkou epilepsii.
T. M. je nemluvící, proto se s maminkou učí základní znaky makatonu, který se tím
pádem též může zařazovat do jeho výuky. T.M. vyjadřuje spokojenost či nespokojenost
zvuky, je absolutně neagresivní a díky hypotonii je v tomto ohledu s chlapečkem lehká
práce při manipulaci. Chlapeček drží cca tři roky gluteinovou dietu (GFCF).

Co je pro klienta velkou odměnou: tělesný kontakt, lechtání, šimrání, hlazení,
masírování, používání nejrůznějších tónů, hlasitá slovní pochvala; hračky - hlavně
s vlasy (nebo i koňský ohon), smetáčky, hračky příjemné na omak, korálky, perličky,
velká plyšová hračka - koník, panenky, třpytivé věci, pianko;
jídlo - kukuřičné lupínky, dia čokoláda, krémy, dia jogurty, pití - džusy, limo.

Co dokáže klienta rozzlobit: nepříjemný zvuk - vrtačka, bouchání míče o zem.
Někdy se zlobí, protože prostě nemá svůj den.

2. Co klient zvládal před mým příchodem
T. M. před mým příchodem cvičil ABA cca půl roku. Mezi terapeutický tým patřila
i jeho maminka plus další dvě terapeutky. Chlapcově rodině vytvořila vyučovací
program ABA terapie americká odbornice Jane Carlton. S klientem se cvičilo
v dopoledních i v odpoledních hodinách téměř každý den (cca 20-25 hodin týdně).
Jednalo se o vyučovací program DTT (deserete trial teaching) a o vyučování
v domácím prostředí (home-based education).

T. M. před mým příchodem již zvládal:
-

samostatné posazení na židli (ke stolu sám nepřijde,musí se zvednou ze země);

-

při lehké dopomoci zklidní ruce a hezky sedí;

-

při vhodné motivaci - hračka, jídlo - i přes velké poruchy koncentrace dokáže
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očima zafixovat motivující předmět a po zadání pokynu zpravidla reaguje;
-

s T. M. se každých 15-20 minut chodí na toaletu, posadí se s dopomocí, sám
nespláchne, obleče se s dopomocí, občas vykoná potřebu do WC, ale většinou
neudrží moč;

-

dokáže si přijít pro jídlo či pití, o které má zájem, a rukama naznačit, že chce
jíst, při krmení je potřeba dopomoc;

-

krásně spolupracuje při obouvání a oblékání kalhot, kdy nastavuje nohy
a vestoje přenáší váhu;

-

když má chuť, dokáže se sklouznout na klouzačce, kterou má umístěnou ve
svém pokojíku;

-

T. M. má zvládnuté některé vyučovací programy ABA terapie, o kterých budu
mluvit podrobněji dále.

Zvládnuté vyučovací oblasti:
— zvládnuté základní pokyny: „sedni si", „ruce v klidu", „seď hezky"
- zvládnuté oblasti: některé úkoly z přiřazování a třídění
př. 1 - přiřazování identických dvojrozměrných předmětů - 2D (obrázky - hrnek,
talíř, jablíčko, bunda...)
př. 2. - přiřazování identických trojrozměrných předmětů - 3D (kartáček,
hračka...)
př. 3 - přiřazování identických 3D k 2D a naopak, hlavní pokyn programu:
„přiřaď"
imitace - navlékání kroužku na tyčku, ježdění s autíčkem po stole
(jedná se zatím pouze o neverbální imitaci s předměty)
hlavní pokyn programu: „ Udělej!"
receptivní jazyk - podává na požádání hračky - předměty (výběr předmětu)
- začíná se učit reakce na vykonávání povelů
hlavní pokyn programu: „Dej (něco) "
cvičení pozornosti - fixace očí na lesklou kartičku či oblíbený předmět
hlavní pokyn programu: „Podívej "
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3. Ukázka programu „na tělo"
Paní Jane Carlton vypracovala během roku 2004 pro T. M. speciální program
vyučování, který odpovídal jeho schopnostem, zároveň však přihlížel

kjistým

omezením (mentální či fyzický handicap). Sestavení programu podpořil osobní kontakt
rodiny T. M. s odbornicí při jejich návštěvě USA. ABA terapie bude aplikována na
klienta pomocí programu DTT .
Následující výňatek z programu bude obsahovat:
A, ukázka výuky základních pokynů
B, ukázka motivace a získání pozornosti dítěte
C, ukázka dvou vyučovacích o b l a s t í - C l , přiřazování identických 3D předmětů
- C2, neverbální napodobování jednoduché"
činnosti
D, eliminace nevhodného chování

A) výuka základních pokynů správného sezení („sedni si", „seď hezky", „ruce
v klidu")
„Sedni si" - poté, co přimějeme T. M., aby přišel k vyučovacímu stolu, chvíli
vyčkáme, zda si nesedne sám. To se nejspíš nestane, proto při výuce sezení
nepřehlédneme tyto věci:
1. vybereme optimální židli a dáme ji přímo za dítě;
2. řekneme příkaz „sedni si " a fyzicky dítěti dopomůžeme k sezení;
3. ihned jej odměníme za to, že sedí;
4. necháme dítě si stoupnout (odejít), několikrát opakujeme body 2, 3;
5. vždy, když zadáváme příkaz „sedni si", dopomáhejme k sedu méně a méně
(zeslabování pobídek), vždy odměňujme a postupně zvětšujme vzdálenost mezi
dítětem a židlí;
6. pokud se dítě zvedá ze židle dříve, než chceme, násilně ho posadíme zpět tak,
aby si bylo vědomo, že nesmí vstát dříve, než mu dáme povel
7. s povelem „stoupni si" nebo „ konec" pomožme dítěti vstát ze židle (od stolu).
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Důležité je, aby dítě zprvu vydrželo sedět alespoň pět vteřin bez vstávání. Pokud toto
zvládne, pochvalme a hojně odměňme.

„Sed1 hezky" - vždy musíme dítěti předvést, co tímto povelem myslíme. Proto po
zadání pokynu dítě narovnáme do polohy, ve které ho chceme mít, tj. narovnáme ho do
správné polohy a ihned odměníme. Pokud se dítě znovu sesune, shrbí apod., zadáme
znovu pokyn, počkáme 2 - 4 sekundy, zda se narovná, pokud ne, dopomůžeme
a odměníme.

„Ruce v klidu" - zde bude problémem fakt, že T. M. má velké poruchy pozornosti
a sebestimulační tendence. Jakmile se posadí ke stolu, začne nejspíše hýbat rukama
či celým tělem. Právě velký neklid nebo sebestimulace prostřednictvím

rukou

je nejčastější příčinou, proč dítě nedává pozor. I když se T. M. bude dívat na nás
a u toho pohybovat rukama či tělem, nemusí vůbec vnímat, co mu říkáme.
Každá pozice „rukou v klidu" má své uplatnění. Ruce v klidu mohou znamenat
například složení rukou do klína nebo na stehna či podél těla. U T. M. bych doporučila
složení rukou do klína, ruce se mohou dotýkat.

Jak by to mohlo vypadat v praxi:
1. V případě, že po pokynech „sedni si" (případně „seď hezky") dítě pohybuje rukama,
zadejme ihned povel „ruce v klidu" a pomožme dítěti dát ruce do správné polohy.
2. Okamžitě odměňme.
3. Postupně omezujme dopomoc. Po povelu nechrne chvilinku času, zda to dítě
nevykoná samo, pokud ne, pomůžeme.
4. Postupně přecházejme z odměn typu jídlo na slovní odměnu, která by měla být jasná
a hlasitá.

Zobecňování správného sedění: Poté, co se dítě naučí správně sedět na židli či u stolu,
přenášejme tuto dovednost do jiných místností, nechť s dítětem zkouší pracovat jiný
dospělý z rodiny či známý apod. Dítě by mělo postupně umět reagovat v různých
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místnostech na různé lidi, tedy při různých příležitostech.
Zkusme pokyny k správnému sezení využívat například u jídelního stolu v kuchyni,
na toaletě, na židli/lavičce v předsíni

(přezouvání), v křesle/na židli v pokoji,

na schodech, na zahradě, později v dopravním prostředku apod.

B) ukázka motivace a získání pozornosti dítěte
T. M. bude díky naučení se správnému sezení připraven pro výuku jednotlivých
oblastí. Jelikož má velké problémy s pozorností, bude potřeba umět si jeho pozornost
získat, ale hlavně ji udržet. T.M. by se měl naučit sledovat naši tvář a poté i objekt,
se kterým budeme pracovat.
Můžeme s T. M. zkusit povel „podívej se na mě". Pokusíme se tím získat jeho oční
kontakt. Buďme si jisti tím, že dříve, než začneme s tímto učením, je T. M. schopen
správně sedět.

V praxi by mohla výuka tohoto povelu vypadat takto:
1. Posaďme se proti T. M.
2. Zadávejme pokyn „podívej se na mě" každých 5 až 10 sekund.
3. Chvalme za každý správný pohled na nás. Stačí i navázání kontaktu na 1 sekundu.
Můžeme dítěti také nasměrovat hlavu či se kněmu naklonit (kjeho obličeji). Dítě
by se na nás mělo podívat do 2 sekund po vydání povelu. Pokud se podívá, odměňme.
Současně s odměnou pochvalme dítě slovy, např. „hezky se díváš".
4. Pokud se dítě do 2 sekund na nás nepodívá, zkusme nastavit hlavu dítěte směrem
k našemu obličeji a chvíli (asi tak 5 vteřin) se mu upřeně dívejme do očí. Pak opakujme
povel.
5. V případě, že se T. M. nepodívá vůbec, musíme pomoci k reakci např. skrz odměnu,
tj. po zadání pokynu vložíme do linie mezi naše oči a oči T. M. věc, kterou má rád,
např. hračku, oblíbený kousek jídla apod.
6. Když nastoupí oční kontakt do 2 vteřin při minimálně deseti povelech, postupně
a systematicky omezujme podporu (schovávejme jídlo či
pohyb naší ruky při povelu apod.).
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hračku v ruce, omezujme

7. K prodlužování očního kontaktu zkusme dělat větší prodlevy v podávání odměny
a udržujme kontakt slovním chválením. Prodlužujme čas očního kontaktu vždy
s novým pokynem o vteřinu déle.
8. Nejjednodušší je učit děti očnímu kontaktu právě na židli, kde se dá vytvořit
jednoduchá učební situace bez okolního rozptylování.

Zobecňování získávání pozornosti: Pakliže dítě naučíme očnímu kontaktu pouze na
židli, bude to velmi limitující. Zkusme tedy dítě naučit dívat se na nás - když stojíme,
když jsme v jiné místnosti, venku apod. Stále odměňujme a zkoušejme prodlužovat
oční kontakt.

C) ukázka vyučování oblastí přiřazování a imitace
Cl - přiřazování identických trojrozměrných (3D) předmětů
Pracujeme s předměty, které T. M. dobře zná. Neměly by to být ale například
hračky, které by ho mohly rozptylovat, spíše běžné domácí potřeby a předměty (např.
zubní kartáček, bota, lžíce, hrnek apod.). Zprvu vybírejme takové předměty, které
by mohl T. M. dobře uchopit. Vzhledem k tomu, že má T. M. s úchopem trochu
problémy, doporučuji začít například s ponožkou nebo hrníčkem (nebrat za ucho hrnku,
ale seshora).

V praxi by výuka mohla vypadat takto:
1. Sedíme u stolku naproti T. M.
2. Získáme pozornost dítěte a na stůl položíme dva stejné/identické předměty (hrnky).
Jeden položíme přímo před dítě a druhý před sebe (vzor).
3. Zadáme pokyn „přiřaď" a současně dopomůžeme dítěti přiřadit hrnek k hrnku, poté
odměníme a předměty ze stolu na chvilku schováme!!! (To opakujeme mezi úkoly
neustále.)
4. Pokyny dáváme stále za sebou, ale zkoušíme hrnek (vzor) dávat na různá místa
na stole, omezujeme dopomoc.
5. Pokud dítě zvládá samo přiřazování hrnků, zavedeme přiřazování druhého páru
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(např. ponožky) a opakujeme body 2-A.
6. Přiřazujeme již s výběrem dvou předmětů - před námi leží na stejné úrovni hrnek
a ponožka, dítě přiřazuje nejprve několikrát za sebou hrnek, pak ponožku.
7. Kombinujeme předměty - náhodná rotace, dítě přiřazuje buď ponožku nebo hrnek
a vybírá si ze dvou identických vzorů.
8. Zkusíme přidat třetí pár - např. lžíce.
9. Časem přidáme další pár atd.

C2 - neverbální napodobování - jednoduché činnosti
Začneme s napodobováním činností se zapojením zejména hrubé motoriky. Opět
by měl T.M. začít s předměty, které zná. Záměrně začneme s napodobováním
s předměty, protože se domnívám, že to pro T. M. bude jednodušší, než začít
s napodobováním bez předmětu. T. M. bude mít v této fázi již nejspíše zkušenost
s přiřazováním, a tedy s prací na stole. Proto budeme výuku napodobování s předmětem
směrovat též na stůl. Zkusíme zprvu vymyslet úkon, který bude mít na samém konci
zvuk - např. hod kostky do misky.

V praxi by to mohlo vypadat takto:
1. Posadíme se ke stolku naproti T. M.
2. Pokusíme se získat žákovu pozornost. Položíme před něj jeho kostku a misku, před
sebe to samé a provedeme úkon na stole (hod kostky do misky).
3. Po menší odmlce uděláme úkon znovu a zadáme instrukci, např. „udělej toto".
4. Ihned žákovi dopomůžeme hodit do jeho misky kostku.
5. Odměníme.
6. Stále opakujeme instrukce i předvádění úkonu a současně lehce omezujeme
dopomoc.
7. Pokud se dítě naučí dávat po předvedení svou kostku do misky, omezujeme odměny.
8. Má-li žák splněné instrukce pěti z pěti nebo devíti z deseti, můžeme zkusit přistoupit
k neverbálnímu napodobování bez předmětu (např. dát ruce nahoru, stoupání si).
4. Začínáme s výukou (rozpětí od října 2004 do února 2005)
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K práci s T. M. jsem se dostala přes občanské sdružení Apla Praha, které hledalo
studenta pro výuku ABA terapie k šestiletému chlapci s autismem. Do ABA terapie mě
zaučila sama maminka chlapečka, která ve volných chvílích se svým synem též cvičí.
Po úvodním setkání, kdy jsem byla uvedena do problematiky, jsem chvíli
pozorovala samotnou výuku a poté zkusila práci sama.
T. M. je zprvu trochu rozrušený, ale přesto se daří ho občas motivovat a docílit tak
úspěšné reakce. Začíná plakat, doděláváme rozdělaný úkol, a po úspěšné reakci je
propuštěn od stolu.
Výhodou práce s T.M. je, že již dokáže sám zasednout za stůl, kde zůstává
a neutíká či neodchází. Některé úkony má již zaběhlé (přiřazování, fixace předmětů),
a proto není problém v těchto oblastech s T. M. pracovat. Občas je náladový, proto
musíme zvolit vhodnou motivaci i odměnu. Bylo nám vysvětleno, že největším
problémem chlapečka je ztráta pozornosti. Je tedy nutné chlapce motivovat/zaujmout
a okamžitě poté zadat pokyn.

4 . 1 . Aktuální oblasti výuky
přiřazování, imitace, receptivní jazyk, trénink pozornosti - již několikátá obměna
úkolů, pokyny a odměny zůstávají stejné - zeslabování pobídek
další úkoly mimo stůl:
cvičení jemné motoriky - práce se stavebnicí, navlékání špalíčků na tyčky,
skládání kroužků (viz příloha - obr. č. 21)
cvičení úchopu - strhávání a nalepování věcí se suchým zipem na zábradlí,
hlavní pokyn: „Udělej"
cvičení hrubé motoriky - hra s míčem, kutálení, házení, trampolína, chůze do
schodů, pokus naučit dřep (zatím neúspěšné)
cvičení analyt-syntet.oblasti

- skládačky (viz příloha - obr. č. 22), skládání fotek,

hlavní pokyn: „Slož"
scbcobsluha - mytí rukou, svlékání, zouvání (ponožky, boty), částečně samostatné
jedení lžičkou, pití
zobecňování - „sedni si" (ke stolu k jídlu, na záchodovou mísu), „pojď sem" (zatím
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neúspěšné), „dej" (něco - lžička, míček, bota) - kdekoli, „podívej" - na cokoli, „slož" používá se nejen na skládačky, ale např. na dávání mýdla do krabičky či kartáčku
do kelímku, chůze po schodech, „vstaň" - když leží a je potřeba, aby vstal - zatím
s dopomocí, atd.

4. 2. Vlastní práce

Praktická ukázka 1 - „přiřazování" (první den s T. M.)
Den: 14. října 2004
Hodina: 13.00-15.30

Zkratky, které pro zjednodušení budeme dále používat:
POKYN (P)
REAKCE (R)
dopomoc (DOP)
nepozornost (NPZ)
obměna předmětů (OPŘ) - tj. obměna předmětů v rámci jedné oblasti

Oblast/program: přiřazování trojrozměrných identických předmětů
Činnost - kombinace přiřazování botiček, kartáčků a stavebnicových kostiček
- pro začátek pouze přiřazování botiček!
Poslední OPŘ proběhla: cca před 1 měsícem
Přesné znění pokynu: „(oslovení), přiřaď"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorless learning
Motivace: oblíbená hračka
Odměna: tatáž oblíbená hračka je i odměnou po úkolu
Výsledné skóre: 4 správné reakce z deseti
S chlapcem

jsem

si

nejprve

zkusila
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„nanečisto"

program

přiřazování

dvojrozměrných identických předmětů (obrázků), kdy jsem se zaměřila na hledání
motivace k práci. To vše za dohledu jeho rodičů. V dalších úkolech jsem již stačila
průběh práce zaznamenat, viz následující schéma:

1. P - R žádná
P - R + DOP - odměna
2. P - R správně - velká odměna
3. P (OPŘ) - R špatně
P - R + DOP - odměna
4. P - R správně - velká odměna
5. P - R správně - velká odměna
6. P (OPŘ) - R správně - velká odměna
7. P - R žádná - NPZ - dopomoc, malá odměna
8. P - R žádná - NPZ - dopomoc, malá odměna
P - R + DOP-odměna
9. P - R špatně
P - R + DOP - odměna
10. P - R žádná - NPZ - dopomoc, malá odměna
11. P - R správně - velká odměna
Terapeut: „ Konec", následuje přestávka

Rozbor schématu:
T. M. poměrně chyboval i v úkolu, který je u něj považován za „zvládnutý". Může to
být z několika důvodů:
1. pracuje první den s úplně jiným člověkem
2. nenašla jsem v určitých úsecích optimální motivaci (úkol 7, 8, 10 - T. M. absolutně
ztrácí pozornost a je těžké ji získat zpět)
3. s terapií začínám, nemám ještě vše zaběhnuté a dávám T. M zbytečně dlouhé proluky
mezi jednotlivými úkoly (proto ztráta pozornosti)
4. T. M. k těmto všem novinkám ještě nemá svůj den, popř. jsou zde určité rušivé
elementy
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V předešlém schématu si všimněme, že napoprvé používám přiřazování stejných
předmětů bez obměny. To proto, že se snažím pouze zjistit reakce T. M. na moji osobu.
Postupem času (cca měsíc) již s T. M. pracujeme s obměňováním předmětů (OPŘ).
Pokroky jsou znatelné:

Pro srovnání - po 3 týdnech:
Den: 6. listopadu 2004
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: přiřazování trojrozměrných identických předmětů
Činnost: kombinace přiřazování botiček, kartáčků a stavebnicových kostiček
Poslední OPŘ proběhla: cca před 2ma měsíci
Přesné znění pokynu: „(oslovení), přiřaď"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka
Odměna: tatáž oblíbená hračka je i odměnou po úkolu + malé obměny
Výsledné skóre: 6 správných reakcí z deseti

Pl - botičky
P2 - kartáčky
P3 - kostičky

1. Pl - R1 správně, velká odměna
2. P2 - R2 správně, odměna
3. P3 - R3 správně, odměna
4. P3 - R3 správně, odměna
5. P2 - R3 špatně
P2 - R2 + dopomoc, malá odměna
6. P2 - R2 správně, velká odměna
7. Pl - Rl správně, odměna
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8. P3 - R3 - NPZ - dopomoc
9. P3 - R3 - NPZ - dopomoc, malá odměna
10. P3 - R3 správně, velká odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Všimněme si úkolu 2, 3 a 4. T.M. reagoval dvakrát správně na stejný pokyn. Poté, co
byl další pokyn změněn, T. M. zareagoval špatně. Tato špatná reakce byla nejspíše
zapříčiněna tzv. „ukolébáním", odborně win-stay-strategy (viz str. 41 -

Výuka

rozlišování).
U úkolů č. 5, 6 si všimněme, že po špatné reakci u čísla 5 opakuji přiřazování těch
samých předmětů, tedy opět zařazuji P2. To pro upevnění správné reakce, proto též na
konci větší odměna.
U úkolů 8 a 9 je klient nepozorný (NPZ), důvodem může být únava nebo to, že
jsem ho dostatečně nemotivovala či nepřilákala jeho pozornost.
Je důležité soubor ukončit správnou reakcí! (viz úkol 10.)

Pro srovnání - po 3 měsících: (T. M. má při přiřazování výběr již ze 4 předmětů)
Den: 15. ledna 2005
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: přiřazování trojrozměrných identických předmětů
Činnost: kombinace přiřazování botiček, kartáčků, stavebnicových kostiček a zubní
pasty
Přesné znění pokynu: „(oslovení), přiřaď"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka, jídlo
Odměna: spíše jídlo
Výsledné skóre: 9 správných reakcí z deseti
PÍ - botičky
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P2 - kartáčky
P3 - kostičky
P4 - zubní pasta

1. Pl - R1 správně, odměna
2. P2 - R2 správně, odměna
3. P3 - R3 správně, odměna
4. P4 - R4 správně, odměna
5. Pl - R1 správně, odměna
6. P3 - R3 správně, odměna
7. P3 - R3 správně, menší odměna
8. P2 - R3 špatně, opakujeme + DOP
9. P2 - R2 správně, odměna
10. P4 - R4 správně, velká slovní pochvala
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Zastavme se u úkolu č. 7 a 8. Poté, co T. M. správně zareagoval na pokyn k přiřazení
kostiček (P2 - R2), a to dvakrát za sebou, právě po druhé správné reakci jsem zkusila
zeslabit odměnu. Na další pokyn (P3) reaguje T. M. špatně - opět (R2). Důvody špatné
reakce mohou být následující: 1. T. M. se „ukolébal" (win-stay-strategy), proto po dvou
stejných pokynech zareagoval stejně i na jiný pokyn. Nebo je to reakce na zeslabení
odměny. Tím, že dostal po druhé správné reakci menší odměnu, než byl v průběhu
úkolů zvyklý, se mohla oslabit i jeho pozornost či motivace. Je proto důležité zeslabení
odměny naplánovat tak, aby to pro klienta nebyl příliš markantní rozdíl.
Úkol č. 8, který měl chybnou reakci, opakujeme znovu s dopomoci, u úkolu č. 9.
zkouším, zda T. M. pokyn opravdu pochopil a zažil si ho. U úkolu č. 10 opět měním
pokyn a po správné reakci soubor úkolů ukončuji. Pokud by T. M. na pokyn č. 10
zareagoval špatně (nejspíš by to vypadalo takto: P4 - R2), museli bychom pokyn P4
opakovat s dopomoci a pro zkoušku pak znovu.
Praktická ukázka 2 - trénink pozornosti (visual tracking)
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Den: 6. listopadu 2004
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: trénink pozornosti
Činnost: pozorování třpytivé kartičky (krátkodobý oční kontakt)
Poslední OPŘ proběhla: cca před 6ti týdny
Přesné znění pokynu: (oslovení), „podívej"
Doba čekání na reakci: 5 sekund
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 7 správných reakcí z deseti
Poznámka: zde je chybnou reakcí pouze NPZ
- nepoužíváme zde dopomoc (DOP)

1. P - R správně, odměna
2. P - R správně, odměna
3. P - R žádná (NPZ)
4. P - R správně, odměna
5. P - R správně, odměna
6. P - R správně, odměna
7. P - R žádná (NPZ)
8. P - R žádná (NPZ)
9. P - R správně, velká odměna
10. P - R správně, odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
U úkolů č. 3, 7, 8 se po nulové reakci může použít i slůvko NE, ale reakce se
neopravuje (to ani dost dobře nejde). Pokud se T. M. na kartičku po pokynu nepodívá,
je to hodnoceno jako chybná reakce, bez opravy. Pokoušíme se zaujmout žáka
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a zkoušíme pokračovat ve stejných pokynech.

Pro srovnání - po 3 měsících:
Den: 14. února 2004
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: trénink pozornosti
Činnost: pozorování třpytivé kartičky (krátkodobý oční kontakt)
Poslední OPŘ proběhla: cca před 4 měsíci
Přesné znění pokynu: „(oslovení), podívej"
Doba čekání na reakci: 5 sekund
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Dopomoc:
Výsledné skóre: 10 správných reakcí z deseti
Poznámka: cvičíme stejný předmět již dlouho, T. M. zvládá,ukončujeme program

1. P - R správně, odměna
2. P - R správně, odměna
3. P - R správně, odměna
4. P - R správně, menší odměna
5. P - R správně, menší, odměna
6. P - R správně, menší odměna
7. P - R správně, menší odměna
8. P - R správně, menší odměna
9. P - R správně,odměna - pouze slovní
10. P - R správně, odměna - pouze slovní, mohutná
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
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T. M. po 3 měsících práce se mnou zvládá úkol na pozornost na 100%, proto ho
můžeme pomalu opustit. Všimněme si, že při vícero správných rekcích za sebou
postupně zeslabuji odměny, aby nedošlo k nasycení. Protože je T. M. na odměny po
správné reakci fixován, riskuji, že po zeslabování odměn začne s chybnými reakcemi.
Pokud však zeslabuji nenápadně a postupně (případně pomalu nahrazuji jídlo, hračku
sociální pochvalou), může se pro žáka stát taková „náhrada odměny" přijatelnou. Při
slovní pochvale se doporučuje tzv „přehrávat", tj. chválit až nepřirozeně hlasitě, což
můžeme postupně též zkusit zeslabovat, spíše ale co se týče kvantity, z důrazu tónu při
chválení neslevujeme.

Praktická ukázka 3 - napodobování/imitace
Den: 1. listopadu 2004 (třetí sezení)
Hodina: 10.00-12.30

Oblast/program: neverbální napodobování/imitace (s předmětem)
Činnost: navlékání kroužku na tyč, mačkání papíru a rozsvícení světélka bouchnutím
Poslední OPŘ proběhla: před 3 týdny
Přesné znění pokynu: „Udělej" (a předvedeme činnost)
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 3 správné reakce z 10ti
Poznámka: OPŘ proběhla nedávno, testujeme předměty

PÍ - bouchnutí do světélka
P2 - navlékání kroužku na tyč
P3 - mačkání papíru

1. PÍ - R žádná (pouze náznak), znovu + DOP, malá odměna

- 75 -

2. P2 - R2 správně, velká odměna
3. P3 - R žádná, znovu + DOP, malá odměna
4. P1 - R žádná - NPZ, znovu + DOP
5. P2 - R2 správně, velká odměna
6. P3 - R (pouze náznak), znovu + DOP, malá odměna
7. Pl - R (pouze náznak), znovu + DOP, malá odměna
8. P2 - R žádná - NPZ, znovu + DOP, malá odměna
9. P3 - R (pouze náznak), znovu + DOP, malá odměna
10. P2 - R2, správně, velká odměna (!)
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
T. M nemá tyto činnosti zaběhlé, cvičí je pouze 3 týdny. Ze schématu je patrné, že mu
dělá velký problém reakce na Pl a P3. Reakce na Pl je pro T. M. obtížná, protože nemá
dostatek síly na rozsvícení světélka bouchnutím. Proto se po cca šesti týdnech
rozhodneme pro OPŘ - konkrétně obměníme světélko za tamburínku viz schéma níže.

Cca po 10 týdnech:
Den: 12. ledna 2005
Hodina: 10.00-12.30

Oblast/program: neverbální napodobování/imitace (s předmětem)
Činnost: navlékání kroužku na tyč, mačkání papíru a bouchnutí do tamburínky
Poslední OPŘ proběhla: před 3 týdny (světélko/tamburínka)
Přesné znění pokynu: „Udělej" (a předvedeme činnost)
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka, jídlo
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 6 správných reakcí z deseti
Pl - bouchnutí do tamburínky
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P2 - navlékání kroužku na tyč
P3 - mačkání papíru

1. P1 - R žádná (pouze náznak), znovu + DOP, malá odměna
2. P2 - R2 správně, velká odměna
3. P3 - R3 správně, velká odměna
4. P1 - R žádná - NPZ, znovu + DOP
5. P2 - R2 správně, velká odměna
6. P3 - R3 správně, odměna
7. Pl - R1 správně, odměna
8. P2 - R žádná - NPZ, znovu + DOP, malá odměna
9. P3 - R3 správně, odměna
10. P1 - R žádná, po třech sekundách DOP + malá odměna na závěr
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Obměna předmětů v tomto případě T. M pomohla. Dobrým tahem je vlastní obměna
předmětu, v našem případě světélka za tamburínku. Tamburínka totiž vydává zvuk
i v případě, kdy klient nemá dost síly a činnost (bouchnutí) jen naznačí nebo bouchne
slabě. Proto můžeme za tuto reakci klienta odměnit, tedy považovat ji za správnou.
Volba předmětů či jejich obměna v případě dlouhodobého neúspěchu je nesmírně
důležitá!!!

Praktická ukázka 4 - porozumění řeči (receptive instructions)
Den: 1. listopadu 2004 (třetí sezení)
Hodina: 10:00-12:30

Oblast/program: porozumění řeči - výběr předmětů (2 předměty)
Činnost: klient musí na povel podat určitý předmět
Poslední OPŘ proběhla: před měsícem
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Přesné znění pokynu: „Dej (něco)"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 4 správné rcakcc z deseti
Poznámka: při 1. sezení s T. M. jsem zadávala pouze PÍ („dej botu"). Při třetím sezení
již kombinujeme „zvládnuté" předměty .

PÍ - bota
P2 - auto

1. PÍ - R1 správně, odměna
2. P2 - R2 správně, odměna
3. PÍ - R2 špatně, znovu + DOP
4. PÍ - R1 správně, velká odměna
5. P2 - R - NPZ, znovu + DOP
6. P2 - R - NPZ, znovu + DOP
7. P2 - R1 špatně , znovu + DOP
8. P2 - R2 správně, velká odměna
9. P1 - R - NPZ, znovu + DOP
10. P1 - R - NPZ, znovu + DOP, malá odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Za nesprávné reakce zde může nejvíce asi kolísavost pozornosti. Jelikož je toto jedno
z prvních sezení s T. M., stále ještě hledám vhodnou motivaci a odměny. Soubor úkolů
ukončujeme po 10. úkolu a i v případě, že reakce je nulová, končíme dopomocí a malou
odměnou pro zafixování.

Pro srovnání - po měsíci:
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Den: 6. prosince 2004
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: porozumění řeči - výběr předmětů (2 předměty)
Činnost: klient musí na povel podat určitý předmět
Poslední OPŘ proběhla: před 2 měsíci
Přesné znění pokynu: „Dej (něco)"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 6 správných reakcí z deseti

Pl - bota
P2 - auto

1. Pl - R - NPZ, znovu + DOP
2. Pl - R1 správně, velká odměna
3. P2 - R2 špatně, znovu + DOP, malá odměna
4. P2 - R2 správně, velká odměna
5. Pl — R1 správně, odměna
6. P2 - R - NPZ ,znovu + DOP
7. P2 - R2 správně, velká odměna
8. P2 - R2 správně, velká odměna
9. Pl - R2 špatně, znovu + DOP
10. Pl - RI správně, velká odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Začátek byl z mé strany špatný, protože jsem dostatečně neupoutala pozornost klienta,
proto byla hned 1. reakce špatná. U úkolů č. 2 a 3 si můžeme všimnou opět již známé
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win-stay-strategy ze strany klienta, další obměnu pokynů (č. 4 a 5) již zvládl bez
problémů. Opět zdůrazňuji, že pokud je ze strany klienta špatná reakce, dopomůžeme
k reakci správné, a dříve, než přejdeme na pokyn jiný, opakujeme ten samý pokyn
znovu!!!

Pro srovnání - po dalším měsíci:
Den: 8. ledna 2005
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: porozumění řeči - výběr předmětů (3 předměty)
Činnost: klient musí na povel podat určitý předmět
Poslední OPŘ proběhla: před 3 týdny
Přesné znění pokynu: „Dej (něco)"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 7 správných reakcí z deseti

Pl - auto
P2 - kostka
Třetí předmět je jen pro doplnění, není součástí rotace (může se obměňovat)

1. Pl - R 1 správně, odměna
2. P2 - R2 správně, odměna
3. P2 - R2 správně, odměna
4. Pl - R1 špatně, znovu + DOP
5. Pl - R1 správně, velká odměna
6. P2 - R - NPZ ,znovu + DOP
7. P2 - R2 správně, velká odměna
8. P1 - R - NPZ, znovu + DOP
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9. PÍ - R1 správně, odměna
10. P2 - R2 správně, velká odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
T. M má zvládnuté podávání kostičky i autíčka zvlášť. Zkoušíme teď asi 3 týdny
nepravidelnou rotaci. Zprvu to klientovi moc nešlo, dnes je již schopen reagovat více
jak v polovině úkolů správně. Okolo úkolu č. 6 začíná klientovi kolísat pozornost, proto
i jako motivaci k práci zkouším např. obměnit hračku, se kterou klienta nechám hrát
mezi úkoly, mohu zkusit změnit také odměny.

Praktická ukázka 5 - přiřazování identických dvojrozměrných předmětů
Den: 8. listopadu 2004
Hodina: 10.00-12.30

Oblast/program: přiřazování identických dvojrozměrných předmětů (2D)
Činnost: přiřazování zobrazení - jablíčka (vzor-jablíčko, kartáček)
Poslední OPŘ proběhla: cca před měsícem
Přesné znění pokynu: „Přiřaď"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 6 správných reakcí z deseti
Poznámka: T. M. zatím přiřazuje jen obrázek jablíčka.

P1 - obrázek jablíčka - vzor leží na klientově levé straně
P2 - obrázek jablíčka - vzor leží na klientově pravé straně

1. PÍ - R 1 správně, odměna
2. P2 - R2 správně, odměna
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3. Pl - R ž á d n á - N P Z , znovu + DOP malá odměna
4. Pl - R1 správně, odměna
5. P2 - R2 správně, odměna
6. P2 - R2 žádná, NPZ, znovu + DOP
7. P2 - R2 správně, odměna
8. Pl - R žádná - NPZ, znovu + DOP
9. Pl - R žádná, NPZ, znovu + DOP
10. Pl - R1 správně, velká odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
T. M. ke konci cvičení již ztrácel pozornost, přesto neudělal ani jednu chybnou reakci
ve smyslu špatného přiřazení ke vzoru. T. M. zatím přiřazuje pouze obrázek jablíčka.
Až bude mít tento úkol zvládnutý, začne se s přiřazováním kartáčku a poté s kombinací
kartáček - jablíčko. Poté se obrázky obmění atd.

Pro srovnání - po měsíci:
Den: 11. prosince 2004
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: přiřazování identických dvojrozměrných předmětů (2D )
Činnost: přiřazování zobrazení-jablíčka (vzor-jablíčko, kartáček)
Poslední OPŘ proběhla: cca před měsícem
Přesné znění pokynu: „Přiřaď"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 8 správných reakcí z deseti

Pl - obrázek jablíčka - vzor leží na klientově levé straně
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P2 - obrázek jablíčka - vzor leží na klientově pravé straně

1. P2 - R2 správně, odměna
2. P1 — R1 správně, odměna
3. P1 — R1 správně, odměna
4. P2 - R2 správně, odměna
5. P1 — R1 správně, odměna
6. P2 - R2 správně, odměna
7. Pl - R žádná - NPZ, znovu + DOP
8. P1 - R1 žádná - N PZ, znovu + DOP
9. Pl - R1 správně, velká odměna
10. P2 - R2 správně, velká odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
T. M. opět ke konci cvičení ztrácel pozornost, chybu ve smyslu špatného přiřazení
neudělal. Všimněme si úkolu 7.-10. Při úkolu č. 7 a 8 klient ztratil pozornost, proto
úkol č. 9 opakujeme znovu pro kontrolu Pl. Po správné reakci měníme na P2 - pokud
by klient zareagoval špatně nebo vůbec, nejspíš bychom opakovali P2, než by se
dostavila správná reakce. Tímto bychom mohli dojít i celkově k více úkolům než je 10
najedno cvičení.

Praktická ukázka 6 - cvičení „ mimo stůl"
Cvičení jemné a hrubé motoriky - stavění pyramidy z kroužků (viz přílohu - obr. č. 17,
18)

Vysvětlení zkratek: I - indipendent - klient provedl úkon samostatně
LG - pouze slabá dopomoc - naznačení
EG - dopomoc vedením ruky v lokti
h-o-h - dopomoc vedením ruky v zápěstí
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SG - dopomoc vedením ruky v rameni

Ukázka ze dne 29. 10. 2004
Pokyn: „slož" a dáme klientovi do ruky příslušný kroužek.
Úkol: klient na pokyn skládá kroužky do pyramidy, od největšího k nejmenšímu
(s dopomocí).
Poznámka: Skutečný první kruh již leží před klientem, T. M. skládá tedy druhý kruh
v celkovém pořadí. Kruhy se řadí na sebe od největšího k nejmenšímu. Odměna se dává
až po vykonání celé sady úkolů - tomto případě až po postavení celé pyramidy!

1. první kruh - I
2. druhý kruh - EG
3. třetí kruh - EG
4. čtvrtý kruh - LG
5. pátý kruh - EG
6. šestý kruh - h-o-h
7. sedmý kruh - h-o-h
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Jelikož víme, že kruhy se na sebe řadí od největšího po nejmenší, je zřejmé, že T. M.
má největší problémy s řazením menších kruhů (tedy vršek pyramidy). Tam již
praktikujeme dopomoc formou obejmutí zápěstí, tedy úkon v podstatě provedeme my
tak, že klientovi vedeme ruku.

Pro srovnání - po 3 týdnech:

Ukázka ze dne 22. 11. 2004
Pokyn: „slož" a klient by měl sám vzít do ruky příslušný kroužek připravený
terapeutem na stole.
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Úkol: klient na pokyn skládá kroužky do pyramidy, od největšího k nejmenšímu.
Poznámka: malá obměna viz pokyn.

1. první kruh - 1 (dopomoc v prvotní fázi - dáme kroužek klientovi do ruky)
2. druhý kruh - 1
3. třetí kruh - LG (dopomoc viz 1. kruh)
4. čtvrtý kruh - EG
5. pátý kruh - LG
6. šestý kruh - h-o-h (dopomoc viz 1. kruh)
7. sedmý kruh - I
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
T. M: vykazuje zlepšení. V první řadě ve čtyřech ze sedmi pokynů uchopil kruh
samostatně bez dopomoci. Třikrát postavil kruh naprosto samostatně (tedy tak, že na
pyramidě držel a nespadl).

Pro srovnání - po 6 týdnech:

Ukázka ze dne 6. 1. 2005
Pokyn: „slož" a klient by měl sám vzít do ruky příslušný kroužek, připravený
terapeutem na stole.
Úkol: klient na pokyn skládá kroužky do pyramidy, od největšího k nejmenšímu.

1. první kruh - LG
2. druhý kruh - I
3. třetí kruh - LG (dopomoc v prvotní fázi - úchop kroužku)
4. čtvrtý kruh - 1
5. pátý kruh - LG (dopomoc v prvotní fázi)
6. šestý kruh - LG
7. sedmý kruh - I
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Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
T. M. již ve většině případů uchopí samostatně kruh. Stačí lehká dopomoc (v našem
případě lehké vedení ruky či naznačení směru skládání). Úkol plní i přes projevenou
nevoli. Na závěr je velmi hlasitě pochválen a odměněn jídlem.

Úkolů „mimo stůl" cvičíme samozřejmě mnohem více, toto byla pouze praktická
ukázka, jak vypadá jeden z úkolů, který je zaměřen na rozvoj oblastí, jakými jsou např.
zraková percepce, jemná a hrubá motorika, analyticko-syntetické myšlení apod. Tuto
ukázku jsem vybrala proto, že jako jeden z mála úkolů „mimo stůl" mohu prakticky
lépe v této kapitole vysvětlit, neboť jako terapeutický tým jsme domluveni na jeho
zapisování do záznamů.

Zhodnocení

vlastní

práce

Během prvních pěti měsíců práce s klientem jsme procvičovali oblasti, které se již
učil přibližně v předchozích 6 měsících. Určité oblasti byly v průběhu naší práce
prohlášeny za zvládnuté, proto jsme zkoušeli obměnu některých předmětů. T. M. si na
moji osobu zvykl poměrně rychle, největším problémem je jeho nesoustředěnost.
Každý žák má „své dny" a jim se též musí přizpůsobit výuka (prostředí, motivace,
odměny atd.). Až do ledna/února 2006 šla výuka - i přes občasné klientovy výkyvy
nálad (kdo je však nemá) - velmi dobře. Jeden od druhého jsme se naučili spoustu
věcí.

Které oblasti výuky jsme zkoušeli (případně i dokončili):
Přiřazování určitých trojrozměrných předmětů (3D) - např. kartáček, botička
- mass trial
- nepravidelná rotace
Přiřazování

určitých

dvojrozměrných

předmětů

bundičky, kartáčku, pasty
- mass trial
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(2D) -

např. obrázek jablíčka,

- nepravidelná rotace
Trénink pozornosti - lesklá kartička
Porozumění řeči - výběr předmětů (2 předměty, později 3 předměty) - např. auto, bota,
panenka, ponožka
- nepravidelná rotace
Neverbální napodobování/imitace - s předmětem - např. mačkání papíru, bouchnutí do
tamburínky, navlékání kroužků
- mass trial

- pravidelná rotace (pokynů je v jednom bloku víc a pravidelně se střídají)

Cvičení „mimo stůl":
cvičení úchopů - odtrhávání předmětů se suchým zipem - na zábradlí
jemná a hrubá motorika - kreslení prsty (viz přílohu - obr. č. 24)
- zatloukání špalíčků
- stavění pyramidy z kroužků (viz přílohu - obr. č. 18)
- cvičení s malými předměty
- práce se skládačkami (viz přílohu - obr. č. 21)
- kutálení balonem
- hraní na klávesy
- navlékání kroužků na tyčky (viz přílohu - obr. 20)
- chůze po schodech
analyticko-syntetická oblast a zraková percepce
- třídění barev a tvarů
- skládání obrázků
- třídění ovoce - hračky (viz přílohu - obr. č. 19)
- práce se skládačkami (viz přílohu - obr. č. 22)
Další činnosti: klouzání na klouzačce, hraní si s vodou - přelévání atd., chození na
toaletu + mytí rukou, přesýpání písku atd.
Příklady zobecňování: „sedni si"/„stoupni si" - toaleta
„pojď sem" - před výukou i jindy
„vstaň" - po jídle atd.
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„dej ( předmět)"
- chůze po schodech, úchopy - lžíce při jídle atd.

5. Pokračujeme ve výuce (únor - červenec 2005)
Poslední dvě hlavní kapitoly mé praktické části jsem rozdělila cca po pěti měsících.
Důvodem bylo to, že během ledna a února 2006 nastal u mého klienta určitý celkový
útlum. T. M. měl od odborníků pozměněnou medikaci, a díky tomu se částečně
rozhodilo jeho psychické rozpoložení. Proto i práce s ním byla v tuto dobu těžší. T. M.
odmítal odměny - jídlo, někdy i hračky. Bylo občas velmi těžké nalézt vhodnou
motivaci pro začátek výuky či pro celý blok úkolů.

Praktická ukázka z výuky - konec února 2005
porozumění řeči (reccptive instructions)
Oblast/program: porozumění řeči - výběr předmětů (3 předměty)
Činnost: klient musí na povel podat určitý předmět
Poslední OPŘ proběhla: před měsícem
Přesné znění pokynu: „dej (něco)"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorles learning
Motivace: oblíbená hračka
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 2 správné reakce ze osmi

1. P - R správně, odměna
2. P - R žádná - NPZ, znovu + DOP
3. P - R špatně - T. M. zahazuje předmět, znovu + DOP
4.. P - R špatně - zahazuje předmět, znovu + DOP - pozn.: vztek, křik
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5. P - R správně, velká odměna
6. P - R žádná - NPZ, znovu + DOP - pozn.: vztek, křik
7. P - R špatně, T. M. zahazuje předmět, znovu + DOP
8. P - R žádná - NPZ, znovu + DOP, odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Záměrně jsem vybrala jeden ze souboru úkolů, který byl opravdu hodně problematický.
Nemá cenu klienta trápit více úkoly v řadě, pokud je hodně vzteklý. S mým klientem
jsme toto období řešili tak, že jsme úkoly plnili v menších blocích a prodlužovali
přestávky na odpočinek. Z našeho tříhodinového bloku jsme si v tomto období téměř
polovinu času hráli.
T. M. se po změně léků zjevně necítil dobře. Tento stav trval cca 6 týdnů (během
ledna a února 2005). Museli jsme i celkově zvolnit výuku a cvičení. Úkoly jsme
zadávali v menším počtu (pouze pět šest úkolů za sebou), přestávky jsme prodlužovali.
V březnu 2005 se situace zlepšila a já i můj klient jsme se vrátili k běžnému stylu
výuky/terapie. Zde však přišla další změna - pro T. M vytvořila nový program jeho
maminka, a to podle učebnice I. Lovaase „Teaching individuals with develop-mental
delays". Podle tohoto nového programu začal pracovat celý terapeutický tým.

5 . 1 . Ukázka změny programu
Hlavní změna - výuka podle programu podle učebnice I. Lovaase, nikoli podle
programu vytvořeného Jane Carlton
- metodu errorless learning střídá metoda no-no-prompt
No-no-prompt - v kapitole 2. 2 Základní koncepce aplikované behaviorální analýzy
popisuji hlavní rozdíly mezi errorless learning a no-no-prompt. Druhá jmenovaná
metoda dává klientovi/žákovi čas na opravu či možnost opravy. Po špatné reakci
terapeut zavrtí hlavou, řekne důrazné NE a pokyn opakuje. Po další špatné reakci opět
opakujeme NE a na třetí pokus již dopomáháme. Nezapomeňme, že mezi jednotlivými
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pokyny předměty, se kterými pracujeme, sklízíme na chvíli ze stolu (do klína, na zem).
Přibližně po dvou až třech sekundách předměty opět rozestavíme a zadáme pokyn.

T. M. dostane práci rozvrženou do 4 základních programů. Terapeutický tým dostal do
ruky sepsaný program, který po řádném prostudování začneme používat při výuce.
Program: učebnice 1. Lovaase „Teaching individuals with develop-mental delays"
I. program - přiřazování identických 3D, neidentických 3D, 2D a kombinace 3D k 2D
(identické trojrozměrné předměty k dvojrozměrným zobrazením)
II. program - porozumění řeči: 1) výběr předmětů; 2) vykonání povelu
III. program - imitace - napodobování: 1) s předmětem; 2) bez předmětu
IV. program - diskriminační program - výuka rozlišování

Ukázka z I. programu
Přiřazování 3D k 2D. T. M. v tomto programu velmi chybuje. Proto začneme
s předměty, se kterými začínal při trojrozměrném přiřazování v lednu 2004. Tyto
předměty jsou: zelený kelímek, poté zkusíme žlutý kartáček, botičku atd. Pro ukázku
jsem si vybrala přiřazování 3D k 2D, jelikož přiřazování čistě 3D nebo 2D jsem již
v minulé kapitole popisovala i prakticky znázornila.

1. přiřazování 3D k 2D
Předmět přiřazujeme k fotografii.
Mass trial - zadáme pokyn „ přiřaď" a současně dáme před klienta předmět (kelímek)
a před nás (terapeuta) fotografii totožného kelímku. Nejspíše budeme muset T. M.
dopomáhat ke správné reakci, tj. jeho rukou uchopit kelímek a přiřadit ho k fotografii.
Opakujeme několikrát za sebou pokyn a postupně stavíme vzor (fotku) na různé části
stolu. Dopomoc omezujeme.
Pokud má klient zvládnuto cca pět z pěti nebo devět z deseti správných reakcí,
přidáme postupně jinou fotografii jako vzor a T. M. bude muset vybrat mezi fotkami
a správně přiřadit. Vzory střídáme na jejich pozicích.
- Zadáme pokyn a čekáme max. 3 vteřiny na odpověď.
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- Pokud je reakce správná, ihned pochválíme/odměníme a cca po 3 vteřinách zadáváme
další pokyn.
- Pokud je reakce špatná či žádná, vyslovíme hlasité NE a předměty sklidíme ze stolu,
pokyn opakujeme.
- Pokud je reakce opět špatná, opět NE, předměty sklidíme ze stolu a spolu s dalším
pokynem a rozmístěním předmětů dopomáháme klientovi ke správné reakci.
Poznámka: Nezapomínejme na to, že odměna by měla být slabší v případě dopomoci,
naopak větší a zřetelnější v případě samostatné správné reakce. Důležitá je klientova
pozornost. Nemá smysl zadávat T. M. pokyn ve chvíli, kdy je nepozorný nebo se
sebestimuluje. Předměty na přiřazování musíme mít nachystané a v okamžiku, kdy
získáme klientovu pozornost, zadat pokyn. Klientova pozornost většinou netrvá dlouho
a budeme ji těžko získávat zpět.

Ukázka z 11. programu
Vybrala jsem si pro ukázku „porozumění řeči" vykonání povelu, jelikož porozumění
řeči - výběr předmětů je opět podrobně rozepsán v praktických příkladech v předchozí
kapitole.

2. Porozumění řeči - vykonání povelu
Začneme s povely, které T. M. zná z programu imitace. Zde ale po zadání pokynu
nepředvádíme činnost! Nechceme, aby klient imitoval, ale aby reagoval na náš slovní
pokyn. U zvládnutých úkolů půjde učení pravděpodobně snadněji, těžší učení bude
v případě pokynů nebo činností, které dělá klient poprvé.
Mass trial - než přejdeme k jednoslovnému a dvouslovnému pokynu, měl by mít klient
zvládnutý každý předmět zvlášť, tj. mass trial - v našem případě házení kostky do
misky a cinknutí na tamburínku. Poté můžeme začít se střídáním pokynů.
- Na levou stranu stolu (z našeho pohledu) postavíme misku a jednu kostku, na druhou
stranu stolu položíme tamburínku.
- Střídáme pokyny, např. „hoď kostku" a „cinkni" - jde o jednoslovný a dvouslovný
pokyn. To je velmi důležité právě pro porozumění řeči. Proto více nemluvit!
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- Pravidla pro nácvik jsou stejná jako v případě předchozího nácviku přiřazování
s metodou no-no-prompt.
Poznámka: Je důležité, aby se terapeutický tým domluvil, jaká je správná reakce
na pokyn „cinkni". V našem případě to znamená, že T. M. uchopí tamburínku, která pokud ji opravdu uchopí - vydá zvuk. V lepším případě s ní TM. zatřese/zacinká. Obojí
bude bráno jako správná reakce. Neuznává se reakce, kdy T. M. zacinká a zahodí
tamburínku pryč.

Ukázka z 111. programu
Zde jsem vybrala ukázku imitace - bez předmětu. Praktické ukázky imitace

-

s předmětem opět najdete v předchozí kapitole.

3. Imitace - bez předmětu
Nácvik je stejný jako u imitace s předmětem. Tam, kde učíme imitaci s předmětem,
klientovi předvádíme samotnou činnost. Např. „udělej toto,, a předvedeme mačkání
papíru. V případě imitace bez předmětu se jedná většinou o imitaci pohybů. Proto
můžeme pro jednodušší předvádění zvolit výuku mimo stůl!
- Sedíme naproti sobě (nejlépe 2 židle naproti sobě - beze stolu). V ruce bychom již
měli mít připravenou odměnu.
- Zadáme povel „udělej toto" a předvedeme pohyb (stoupnutí, tlesknutí...).
- Pravděpodobně ze začátku budeme často muset dopomáhat, při samostatné reakci velká odměna.
- Po správné reakci (ať s dopomoci nebo bez) podáváme již připravenou odměnu. Ta
se podává klientovi ve chvíli, kdy ještě provádí reakci - tj. stojí, má ruce nahoře atd.,
teprve potom si sedá.
Poznámka: Zatím nepraktikujeme no-no-prompt, jelikož klienta učíme novou věc T. M. bude mít jistě s těmito pokyny ze začátku potíže. Teprve po zvládnutí více
pokynů (mass trial - dávání rukou nahoru, stoupání si, tleskání) můžeme zkusit střídat
pokyny i v nepravidelné rotaci. Zde už použijeme metodu no-no-prompt. Odměnu
máme stále připravenou v ruce a podáváme ji klientovi ve fázi, kdy po správné reakci,
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např. „ruce nahoru", má ruce stále nahoře. Pokud klientovi ruce padají dolů, přidržíme
mu je a současně jej odměníme.

Ukázka ze IV. programu
Zkoušíme u klienta POVEL bez nápovědy, bez předvedení. Byl vybrán povel
BOUCHNI!.

4. Diskriminační program - rozlišování
Tento

program

je

na

první

pohled

totožný

s programem

Porozumění

řeči.

Diskriminační program je však pro klienta těžší. Při porozumění řeči - ať už se jedná
o vykonání povelu či výběr z předmětů, má klient k ruce vždy určitou vizuální
nápovědu. Při výběru předmětů má na stole předměty, které vybírá po zadání pokynu.
Pokyn/zadání si tedy může spojit s předmětem na stole. Při vykonání povelu před
klientem opět leží předmět, s kterým se pracuje po zadání pokynu. Takový zrakový klíč
však v diskrimančním programu nenajdete. Abychom naučili klienta maximálně
rozumět našemu pokynu, musíme dodržovat některé zásady.
- Při mass trial vždy současně s pokynem dopomáháme ke správné reakci, posléze
dopomoc zeslabujeme.
- Pokyn musí vypadat tak, že ho zadáme, aniž bychom se na cokoli dívali nebo jakkoli
pomáhali klientovi zjistit, co má dělat.
- Bude to nejspíše trvat delší dobu, než si klient spojí pokyn s činností, kterou má
vykonat.
- Malou odměnou odměníme alespoň náznak správné reakce, příští reakci pomůžeme
dopomocí, poté zkusíme znovu.
- Odměnu poskytujeme ihned, tj. 0,5 sekundy po reakci. Další pokyn by měl následovat
do tří sekund po skončení předchozího.
- Po zvládnutí dalších pokynů („dotkni se hlavy/stolu", „zvedni ruku" atd) může zkusit
2 pokyny střídat, posléze střídat 3 pokyny dohromady.
Poznámka: Cílem je, aby klient zareagoval na samotný slovní pokyn. Ztrácí-li T. M.
pozornost v průběhu nácviku, můžeme zkusit prostřídat pokyny např. z imitace.
Dopomoc je zde velmi důležitá, při učení nových pokynů musíme klientovi maximálně
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pomáhat.

5. 2. Vlastní prácc (březen - červenec 2005)
S obměněným programem pracuje nadále celý terapeutický tým.

Praktická ukázka 1 (I. program) - „přiřazování 3D k 2D" (první den s T. M. po
zmčnč programu)
Den: 14. února 2005
Hodina: 13.00-15.30

Zkratky, které budeme dále pro zjednodušení

používat:

POKYN (P)
REAKCE (R)
dopomoc (DOP)
nepozornost (NPZ),
obměna předmětů (OPŘ) - tj. obměna předmětů v rámci jedné oblasti

Oblast/program: přiřazování trojrozměrných identických předmětů k identickým
dvojrozměrným zobrazením
Činnost: kombinace 3D a 2D - kelímek a obrázek kelímku (zatím bez dalšího vzoru)
Poslední OPŘ proběhla: cca před 3mi týdny
Přesné znění pokynu: „(oslovení), přiřaď"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: no-no-prompt
Motivace: oblíbená hračka - pianko
Odměna: tatáž oblíbená hračka je i odměnou po úkolu
Výsledné skóre: 3 správné reakce ze sedmi
Poznámka:

S klientem nedodržujeme striktně blok 10ti úkolů, záleží na klientově
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náladě

1. P - R správně, odměna
2. P - R žádná - N P Z , terapeut: NE!, znovu nic: NE!, znovu + DOP
3. P - R špatně (kelímek zahodil), NE! dvakrát, poté DOP
4. P - R správně, odměna
5. P - R správně, odměna
6. P - R žádná - NPZ, dvakrát NE!, poté DOP
7. P - R špatně - NPZ, dvakrát NE!, DOP
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
T. M. je hodně nesoustředěný, proto ukončujeme soubor úkolů již po 7. pokynu.

Problematické je zahazování předmětů, jelikož terapeut musí pro zahozený předmět
dojít, tedy vstát od stolu. Klient mezitím ztratí pozornost a je těžké ji získat zpět, proto
se pak musí delší dobu hledat motivace k získání nové pozornosti. T. M. si zatím
neopravil žádnou chybu, tj. po první špatné reakci a terapeutově NE! a následném
opakování úkolu zatím nereaguje bez dopomoci.

Pro srovnání - po 2 měsících:
Den: 27.dubna 2005
Hodina: 12.30-15.30

Oblast/program: přiřazování trojrozměrných identických předmětů k identickým
dvojrozměrným zobrazením
Činnost: kombinace 3D a 2D - kelímek a obrázek kelímku + další vzor (viz přílohu obr. č. 8)
Poslední OPŘ proběhla: cca před 3mi měsíci
Přesné znění pokynu: „(oslovení), přiřaď"
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Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: no-no-prompt
Motivace: oblíbená hračka, jídlo
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 8 správných reakcí z deseti

PÍ - správný vzor je na klientově pravé straně
P2 - správný vzor je na klientově levé straně

1. PÍ - R1 správně, odměna
2. P2 - R2 správně, odměna
3. P2 - R2 správně, odměna
4. PÍ - R2 správně, odměna
5. P2 - R špatně, NE!, oprava správně, odměna
6. PÍ - R1 správně, odměna
7. P2 - R žádná - NPZ, NE!, stále NPZ, NE!, DOP
8. P2 - R2 správně, odměna
9. PÍ - R1 správně, odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Je vidět na úkolu č. 5, jak se klient po prvním NE! sám opravil - zde by se měla
odměna lehce zvýraznit. V druhém případě chybné reakce jsme museli

použít

dopomoc.

Pro srovnání - po dalších 2 měsících:
Den: 26.června 2005
Hodina: 12.30-15.30

Oblast/program: přiřazování trojrozměrných identických předmětů k identickým
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dvojrozměrným zobrazením
Činnost: kombinace 3D a 2D - kelímek a obrázek kelímku + další vzor
Poslední OPŘ proběhla: cca před 5ti měsíci
Přesné znění pokynu: „(oslovení), přiřaď"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: no-no-prompt
Motivace: oblíbená hračka, jídlo
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 9 správných reakcí z deseti
Poznámka: ke správnému vzoru vždy doplním nesprávný vzor, který
obměňuji.

Pl - správný vzor je na klientově pravé straně
P2 - správný vzor je na klientově levé straně

1. P2 - R2 správně, odměna
2. P2 - R2 správně, odměna
3. P1 - R1 správně, odměna
4 P2 - R2 správně, odměna
5. Pl - R1 správně, odměna
6. Pl - R1 správně, odměna
7. P2 - R1 špatně, NE!, znovu , žádná reakce, NE! a DOP
8. P2 - R2 správně, odměna
9. P1 - R1 správně, odměna
10. P2 - R2 správně, odměna
Terapeut: „Konec"

Praktická ukázka 2 (II. program) - „porozumění řeči" - vykonání povelu

Den: 14. února 2005
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neustále

Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: porozumění řeči - vykonání povelu
Činnost: reakce na slovní pokyn bez předvedení (pouze zrak. klíč - předměty)
Poslední OPŘ proběhla: cca před 3mi týdny
Přesné znění pokynu: „(oslovení), povel", např. „tleskni!"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: no-no-prompt
Motivace: oblíbená hračka, jídlo
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 3 správné reakce z deseti

Poznámka:

ihned

po

rychlém

zvládnutí

dovednosti

zkoušíme

a dvouslovných pokynů

PÍ - „hoď kostku" - kostka leží vedle připravené misky
P2 -„cinkni" - klient by měl zvednout tamburínku - zatřást s ní

1. P1 - R1 správně, odměna
2. P2 - R žádná, no-no-prompt + DOP
3. PÍ - R1 žádná, no-no-prompt + DOP
4. P2 - R žádná , no-no-prompt + DOP
5. PÍ - R1 správně, odměna
6. P2 - R2 žádná, no-no-prompt + DOP
7. PÍ - R1 žádná, no-no-prompt + DOP
8. P2 - R2 náznak, ale nic, no-no-prompt + DOP
9. PÍ - R1 správně, odměna
10. P2 - R2 žádná, no-no-prompt + DOP
Terapeut: „Konec"
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střídání

jedno

Rozbor schématu:
Zde můžeme pozorovat fakt, že klientovi dělá problémy reakce na P2. Uchopení
tamburínky je pro T. M. těžším úkolem než házení kostky do misky, a to jednak
z hlediska úchopu předmětu, jednak z hlediska samotné činnosti. I náznak reakce však
stále musíme brát jako chybnou reakci. V běžném životě též nebude mít smysl
poloviční či naznačená reakce na pokyn.

Pro srovnání - po 6 týdnech:
Den: 3. dubna 2005
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: porozumění řeči - vykonání povelu
Činnost: reakce na slovní pokyn bez předvedení (pouze zrak. klíč - předměty)
Poslední OPŘ proběhla: cca před 2-3mi měsíci
Přesné znění pokynu: „(oslovení), povel", např. „tleskni!"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: no-no-prompt
Motivace: oblíbená hračka, jídlo
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 6 správných reakcí z deseti

PÍ - „hoď kostku" - kostka leží vedle připravené misky
P2 - „cinkni" - klient by měl zvednout tamburínku - zatřást s ní

1. P1 - RI správně, odměna
2. P2 - R žádná, no-no-prompt + DOP
3. PI — RI správně, odměna
4. P2 - R žádná , no-no-prompt + DOP
5. PÍ - R1 správně, odměna
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6. P2 - R2 správně, velká odměna
7. Pl - R1 žádná, no-no-prompt + DOP
8. P2 - R2 žádná, no-no-prompt + DOP
9. Pl - R1 správně, odměna
10. P2 - R2 správně, velká odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Všimněme si úkolu ě. 6. Klientovi dělal nácvik reakce na „cinkni" velké problémy celé
2 až 3 měsíce. Pokud začal správně reagovat na tento pro něj poměrně těžký pokyn,
musíme zvýraznit i odměnu za něj. Nejvýraznější odměny (tj např. kombinace jídla,
pohlazení, hlasitého chválení atd.) můžeme využít při posledním, desátém úkolu - P2,
samozřejmě se správnou reakcí.

Pro srovnání - po dalších 6 týdnech (pak obměňujeme)
Den: 17. května 2005
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: porozumění řeči - vykonání povelu
Činnost: reakce na slovní pokyn bez předvedení (pouze zrak. klíč - předměty)
Poslední OPŘ proběhla: cca před 3-4mi měsíci
Přesné znění pokynu: „(oslovení), povel", např. „tleskni!"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: no-no-prompt
Motivace: oblíbená hračka, jídlo
Odměna: oblíbená hračka, jídlo
Výsledné skóre: 9 správných reakcí z deseti

Pl - „hoď kostku" - kostka leží vedle připravené misky
P2 - „cinkni" - klient by měl zvednout tamburínku - zatřást s ní
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1. PÍ - R1 správně, odměna
2. P2 - R2 správně, odměna
3. PÍ - R1 správně, odměna
4. P2 - R správně, odměna
5. PÍ - R1 správně, odměna
6. P2 - R2 správně, odměna
7. PÍ — RI správně, odměna
8. P2 - R2 žádná, no-no-prompt + DOP
9. P1 - RI správně, odměna
10. P2 - R2 správně, velká odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Klientovi již nedělá tento konkrétní program větší problémy. V případě P2 - „cinkni
se" celý tým dohodl na správné reakci - pozvednutí/uchopení tamburínky. Samotné
uchopení totiž

navodí

zvuk

cinkání.

Klient

by

beztak

nezvládl

pohyb

ruky

s tamburínkou - nejspíš by mu vypadla, neudržel by ji. Díky postižení motoriky klienta
jsme nakonec tento úkol shledali jako velmi náročný. Přesto si T. M. natrénoval nový
druh úchopu i nový druh činnosti, což jistě není na škodu.

Praktická ukázka 3 (III. program) - „Imitace " - bez předmětu

Den: 21. února 2005
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: imitace - bez předmětu
Činnost: reakce na slovní pokyn s předvedením činnosti
Poslední OPŘ proběhla: cca před 14 dny
Přesné znění pokynu: „(oslovení), povel", např. „tleskni!"
Doba čekání na reakci: 2 sekundy
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Metoda k nesprávným reakcím: errorless learning
Motivace: jídlo
Odměna: jídlo
Výsledné skóre: 0 správných reakcí z deseti
Poznámka: S tímto úkonem začínáme (mass trial), tj. dopomáháme ihned ke správné
reakci. Klient zatím není schopen reagovat bez dopomoci.

P - „udělej (předvedení činnosti)" -3krát tleskneme

1. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
2. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
3. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
4. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
5. P - R

žádná, ihned DOP + malá odměna

6. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
7. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
8. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
9. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
10. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Klient vydržel s pozorností až do konce, proto jsme zkusili všech 10 pokynů za sebou
i přesto, že klient zatím nerozumí, co po něm chceme. Během bloku úkolů se objevily 2
až 3 náznaky tlesknutí, tj. klient si připravil ruce, ale netleskl. Pro spojení pokynu
s reakcí však vyčkáme max. 2 sekundy a ihned dopomůžeme. Klient tedy zatím nemá
příliš prostoru na reakci.

Pro srovnání - cca po 6 týdnech:
Den: 9. dubna 2005
Hodina: 13.00-15.30
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Oblast/program: imitace - bez předmětu
Činnost: reakce na slovní pokyn s předvedením činnosti
Poslední OPŘ proběhla: cca před 2ma měsíci
Přesné znění pokynu: „udělej (a předvedení činnosti)"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorless learning
Motivace: jídlo
Odměna: jídlo
Výsledné skóre: 2 správné reakce z deseti

P - „udělej (předvedení činnosti)" - 3krát tleskneme

1. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
2. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
3. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
4. P - R správně, velká odměna
5. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
6. P - R žádná, NPZ, ihned DOP + malá odměna
7. P - R žádná, NPZ, ihned DOP + malá odměna
8. P - R správně, velká odměna
9. P - R žádná, NPZ, ihned DOP + malá odměna
10. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
T. M. již chápe, co po něm chceme. Často jsou jeho reakce pouze náznaky tlesknutí,
což je jistě velký pokrok. Avšak na našem schématu se to neprojeví, jelikož zde
zapisujeme jako kladné reakce pouze dokončené správné reakce, nikoli náznaky.

Pro srovnání - po dalších 2 měsících:
Den: 11. června 2005
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Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: imitace - bez předmětu
Činnost: reakce na slovní pokyn s předvedením činnosti
Poslední OPŘ proběhla: cca 4mi měsíci
Přesné znění pokynu: „udělej (a předvedení činnosti)"
Doba čekání na reakci: 3 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorless learning
Motivace: jídlo
Odměna: jídlo
Výsledné skóre: 5 správných reakcí z deseti

Poznámka: za správnou reakci je považováno i pouze jedno tlesknutí!

P - „udělej (předvedení činnosti)" - 3krát tleskneme

1. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
2. P - R žádná, (náznak) ihned DOP + malá odměna
3. P - R správně, velká odměna
4. P - R správně, velká odměna
5. P - R žádná, NPZ, ihned DOP + malá odměna
6. P - R žádná, NPZ, ihned DOP + malá odměna
7. P - R správně, velká odměna
8. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
9. P - R správně, velká odměna
10. P - R správně, velká odměna
Terapeut: „Konec"
Rozbor schématu:
Pokud má T. M. správnou reakci, reaguje pouze jedním tlesknutím - i to však je
správná reakce, přestože klient většinou nevrátí ruce po tlesknutí do původní polohy,
ale nechá je jakoby spojené u sebe. Odměnu se snažíme dávat co nejrychleji po správné
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reakci.

Praktická ukázka 4 - „Diskriminační program" - jednoslovný pokyn

Den: 21. února 2005
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: diskriminační program - jednoslovný povel
Činnost: reakce na slovní pokyn bez předvedení i bez jakýchkoli klíčů!!!
Poslední OPŘ proběhla: cca před 14ti dny
Přesné znění pokynu: „(oslovení), povel"
Doba čekání na reakci: 2 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorless learning
Motivace: jídlo
Odměna: jídlo
Výsledné skóre: 0 správných reakcí z deseti
Poznámka: S tímto úkolem začínáme (mass trial), tj. dopomáháme ihned ke správné
reakci. Klient zatím není schopen reagovat bez dopomoci.

P - „(oslovení), bouchni!" - nepředvádíme

1. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
2. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
3. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
4. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
5. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
6. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
7. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
8. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
9. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
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10. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Stejně jako při III. Programu, ani v tomto případě klient zatím nechápe, co po něm
chceme. Proto mu ihned po zadání pokynu dopomáháme ke správné reakci a ihned
odměníme.

Pro srovnání - po měsíci:
Den: 25. března 2005
Hodina: 13.00-15: 30

Oblast/program: diskriminační program - jednoslovný povel
Činnost:

reakce

na

slovní

pokyn

bez

předvedení

i bez jakýchkoli

klíčů!!!

Poslední OPŘ proběhla: před 4mi dny
Přesné znění pokynu: „(oslovení), povel"
Doba čekání na reakci: 2 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorless learning
Motivace: jídlo
Odměna: jídlo
Výsledné skóre: 1 správná reakce z deseti
Poznámka: Dopomáháme tak, že vedeme klientovi ruku, ale bouchneme do stolu
vícekrát!!!

P - „(oslovení), bouchni!" - nepředvádíme

1. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
2. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
3. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
4. P - R žádná, (náznak), ihned DOP + malá odměna
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5. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
6. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
7. P - R správně, velká odměna
8. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
9. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
10. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Klientovi se teď trochu změnil systém dopomoci, dopomáháme tak, že na stůl
boucháme vícekrát. Tím trochu ulehčujeme klientovi situaci, jelikož T. M. občas
spontánně bouchá či klepe na stůl, a to většinou vícekrát - ruku nad stolem zastaví
a klepe, ale nevrátí ji zpět. Proto bude uznáno za správnou reakci bouchnutí jednou či
vícekrát. Jako dopomoc však boucháme vícekrát.
Náznak reakce - klient natáhne ruku nad stůl. To nestačí, je to bráno jako chybná
reakce.

Pro srovnání - po dalším měsíci:
Den: 29. duben 2005
Hodina: 13.00-15.30

Oblast/program: diskriminační program - jednoslovný povel
Činnost: reakce na slovní pokyn bez předvedení i bez jakýchkoli klíčů!!!
Poslední OPŘ proběhla: cca před měsícem
Přesné znění pokynu: „(oslovení), povel"
Doba čekání na reakci: 2 sekundy
Metoda k nesprávným reakcím: errorless learning
Motivace: jídlo
Odměna: jídlo
Výsledné skóre: 3 správné reakce z deseti
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Poznámka: Dopomáháme tak, že vedeme klientovi ruku, ale bouchneme do stolu
vícekrát!!!

P - „(oslovení), bouchni!" - nepředvádíme

1. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
2. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
3. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
4. P — R správně, velká odměna
5. P - R žádná, ihned DOP + malá odměna
6. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
7. P - R správně, velká odměna
8. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
9. P - R správně, velká odměna
10. P - R žádná (náznak), ihned DOP + malá odměna
Terapeut: „Konec"

Rozbor schématu:
Klientovy správné reakce vypadají opět tak, že nechává po poklepání ruku nad stolem.
Současně s okamžitou odměnou mu ruku vracíme zpět do klína - to aby mohl na příští
pokyn správně zareagovat, tedy ruku zvednout z klína a bouchnout do stolu.
Před dvěma měsíci začal klient s tímto programem, kdy měl reagovat na menší
počet pokynů v bloku - cca 5 pokynů za sebou. I v bloku deseti pokynů vidíme, že
zvládnutí úkolů je pro T. M. těžké, proto se ustupuje z deseti pokynů v bloku na 5
pokynů. Poté se pokyny obmění.
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Zhodnocení

vlastní

práce

Během dalších cca pěti šesti měsíců jsme s klientem procvičovali oblasti,
ve kterých jsme

pokračovali

z předešlého

půlroku, tj. 3D přiřazování,

imitace

s předmětem atd. Učili jsme se však i programy nové (přiřazování 3D k 2D, imitace bez
předmětu apod.). Jinými slovy, přešli jsme k těžším či složitějším úkolům. Proto trvalo
delší dobu, než si některé úkony T. M. osvojil. V některých T.M. jistě pokračuje
i nadále, již bez mé přítomnosti.

Ktcrc oblasti výuky jsme zkoušeli (případně i dokončili):
1. Přiřazování určitých trojrozměrných předmětů (3D) - lodička, kapesníčky, panáček
- nepravidelná rotace
2. Přiřazování určitých dvojrozměrných předmětů (2D) - obrázek stavebnice, bundičky,
kartáčku, fotka rodiny, obrázek Sněhurky
- mass trial
- nepravidelná rotace
3. Porozumění řeči - výběr předmětů (2 předměty, později 3, 4 předměty) - panenka,
bota, auto, koník
- nepravidelná rotace
4. Porozumění řeči - vykonání povelu - ..hoď kostku", „cinkni" (tamburínka)
5. Neverbální napodobování/imitace - s předmětem - pití z hrnečku, stavění kostek na
sebe, složitější stavění kostek na sebe, stavění stavebnice
- pravidelná rotace (pokynů je v jednom bloku více a pravidelně se střídají)
6. Neverbální napodobování/imitace - bez předmětu - vstávání, tleskání, zvedání
rukou, plácání na koleno
- mass trial
7. Přiřazování 3D k 2D - identické - kelímek, lízátko
- mass trial
- nepravidelná rotace
8. Diskriminační program - mass trial - „bouchnutí do stolu"
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Cvičení „mimo stůl":
cvičení úchopů - odtrhávání předmětů se suchým zipem ze zábradlí
jemná a hrubá motorika - kreslení prsty (viz příloha - obr.č.24)
- zalévání z konvičky
- stavění pyramidy z kroužků (viz příloha - obr.č.17,
- cvičení s malými předměty
- práce se skládačkami
- hraní s míčky
- hraní na klávesy
- skákání na trampolíně
- chůze po schodech
- chůze po zahradě
- houpání na houpačce
- přelévání vody v kádi
analyticko-syntetická oblast a zraková percepce
- třídění barev a tvarů
- skládání obrázků
- třídění ovoce (hračky)
- skládačky

příklady zobecňování: „sedni si "/„stoupni si" - toaleta
„pojď sem" - před výukou i jindy
„vstaň" - po jídle atd.
„dej (předmět)"
- chůze po schodech, úchopy - lžíce při jídle atd.
- ruce nahoru - při oblékání
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6. Shrnutí

Podrobněji

shrnout

všechno,

co

jsme

s mým

klientem

probrali,

cvičili

a obměňovali by vydalo na další diplomovou práci. Proto se pokusím o stručné shrnutí.
Oblastí a úkolů, které jsme zkoušeli a průběžně procvičovali s T. M. bylo opravdu
mnoho.

Můj

klient

ušel

velký

kus

cesty,

samozřejmě

díky

podpoře

celého

terapeutického týmu včetně jeho rodiny. Je nutné si uvědomit, že i sebemenší pokrok
u dítěte s takto vážným handicapem je neskutečně pozitivní záležitostí. Každé dítě
s vážným postižením má své limity a v určitých oblastech a činnostech bude potřebovat
vždy asistenci. V rámci možností klienta je však každý sebemenší posun směrem
k soběstačnosti či k úspěchu při učení tou největší odměnou pro pedagoga, terapeuta a
samozřejmě i pro rodinu klienta/dítěte.
Pokud bych měla dát příklad dovednosti, kterou se můj klient během roku naučil,
uvedu samostatné přijímání potravy nebo - jinými slovy - naučil se sám jíst lžící.
Už jen tím, že se v průběhu programu naučil např. přiřazování lžící v oblasti
přiřazování trojrozměrných předmětů, mu umožnilo natrénovat pouhý úchop lžíce.
Při imitaci jsme s T. M. procvičovali pití z hrnečku, tedy zvedání předmětu k ústům.
To vše se pak odrazí při zobecňování úkonů a činností v běžném životě. Samozřejmě,
že ke všem těmto činnostem vedoucím alespoň k částečné samostatnosti je třeba aktivní
a trpělivý přístup rodiny a lidí, pohybujících se v blízkém okolí klienta.
Rodina mého klienta si vybrala ABA terapii jako možnost efektivní výuky dítěte
v brzkém věku s důrazem na celkové rozvíjení základních dovedností a tzv. běžných
domácích

činností.

Pro rodinu

T.M. je

prioritou

naučit chlapečka

základním

hygienickým návykům, cvičení kognitivní oblasti, oblasti jemné a hrubé motoriky,
imitace (ta jak známo není lidem s autismem vrozená), porozuměné řeči apod.

Rodina

se rozhodla právě pro ABu, jelikož se jedná o velmi intenzivní program. Rodiče T. M.
též usoudili, že bude chlapec potřebovat spíše intenzivní nacvičování jednotlivých
oblastí odděleně ( imitace, přiřazování apod.) což není běžné například při osvědčeném
TEACCH programu. Program takto propracovaný a šitý „na míru" samozřejmě
na druhou stranu vyžaduje delší čas na sestavení a tedy oddaluje i samotný začátek
učení. Rodina tuto mezeru vyplnila velmi precizní přípravou na samotné vyučování -
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tj. vytváření a laminování fotografií předmětů na přiřazování, vyrábění a kupování
hraček, kopírování záznamových archů, studiem literatury apod. Aktivní vklad rodiny
je samozřejmě nezanedbatelnou součástí jak přípravy, tak samotného vyučování řekla bych, že je tzv. „přesahovou" součástí samotného učení, ať už se jedná o jakýkoli
program.
Práce s tímto programem i s touto rodinou pro mne znamenala teoretický a zároveň
praktický průnik do oblasti, která

konkrétně v naší republice není příliš rozšířená.

Naprostá většina věcí, ať už přístupy při vyučování, pomůcky, teoretická východiska
v literatuře, způsoby relaxace, vše bylo pro mne novou, neprobádanou oblastí. Dnes
mohu naprosto jasně říci, že práce s rodinou mého klienta a práce s ABA terapií byla
pro mne nezaměnitelnou zkušeností a doufám, že se k tomuto tématu ještě někdy
vrátím nebo alespoň přiblížím v budoucnu a zúročím některé nezaměnitelné zkušenosti
a postřehy při práci s dětmi s mentálním nebo například kombinovaným postižením.
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Diskuze

Myslím, že mohu na závěr své práce zdůraznit, že při správném
terapeutického týmu, vhodném

domácím

a okolním

prostředí a při

vedení

vhodných

podmínkách pro výuku snad ani nelze být při ABA terapii neúspěšný. Stejně jako
při jakémkoli jiném stylu učení. Vždy můžeme u každého dítěte najít jeho přednosti
a pozitiva a na tom při vyučovacím procesu stavět.
mohou

být pro klienta

Přestože některé oblasti učení

i pro terapeuta náročné pro vstřebání i učení, vždy

se po intenzivní a přesné práci dostaví pozitivní výsledek. Samozřejmě záleží
na limitech klienta, jeho momentálním rozpoložení, na rozpoložení terapeuta/pedagoga,
na rušivých faktorech při výuce atd.
Ani snad již nemusím zdůrazňovat, že moje práce s klientem přinesla velmi
kladné výsledky, navíc jsme se jeden od druhého naučili spoustu věcí. T. M. v současné
době pokračuje v ABA terapii i bez mé přítomnosti a učí se a zdokonaluje se v dalších
činnostech a dovednostech. Mamince chlapečka se daří nejen aktivně sestavovat
terapeutický tým, ale zapojuje do práce s T. M. celou rodinu včetně obou sourozenců
klienta. Myslím, že rodina T. M. by mohla být velkým vzorem dalším rodinám, které
pracují nebo se chystají pracovat s dítětem se specifickými potřebami v domácím
prostředí, popřípadě v určitém specializovaném zařízení.
Při samotném učení ABA terapie je důležitý další faktor o kterém jsem v průběhu
práce zatím nehovořila, a to jakým způsobem pojme ABu samotná rodina klienta. Zda
se rozhodla aplikovat ABu z důvodu odbourání problematického chování dítěte,
z důvodu rozvíjet komunikaci, z důvodu celkového zdokonalování v činnostech atd..
Já mám zkušenost s posledně jmenovaným důvodem.
Pokud by se mne někdo zeptal, zda bych doporučila ABu jeho dítěti, bylo by pro
mne velmi těžké jednoznačně odpovědět. Je velmi důležité, aby si rodina klienta
rozmyslela, co a jakým způsobem chce u svého dítěte zdokonalovat a co od učení
očekává. To by však bylo 11a další velmi dlouhou diskuzi.
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Závěr

ABA terapie není jedinou ani nejlepší možností, jak vzdělávat či pracovat s dětmi
s autismem či se specifickými potřebami. Je to možnost či způsob, kterým lze úspěšně
vzdělávat klienty. Přestože se o ABA tvrdí, že je to jeden z nejefektivnějších způsobů
učení, má i tato terapie své nevýhody, jako je například časová nebo i finanční
náročnost. ABA není jen radostné tleskání, chválení za reakce, odměňování, zapisování
a radování se nad pozitivními

výsledky. Z mé práce je zřetelné, že pokroky

a zdokonalení v učení mého klienta se dostavily, ze zápisu praktických ukázek však
můžeme vypozorovat, jaké časové rozpětí jsme na naše vyučování věnovali. Zázraky se
nedějí

ani

zde,

pokroky jsou

na dlouhou trať. Učení ABy

pozvolné

a

i zde je

práce

s klienty

během

stojí všechny zúčastněné spoustu potu, energie, někdy

i slz. Tento způsob učení žáků, učení podle programů patřící k Abě a způsoby
vyučování vůbec,

jsou v současné době

stále ve fázi zkoumání, zdokonalování,

obměňování. Podle mého názoru je velmi důležité, aby člověk/terapeut zůstal při
vyučování Aby otevřený, vnímal další vlivy při samotném učení (nálada dítěte,
prostředí, vzájemná interakce mezi terapeutem - žákem apod.) a to i ve chvíli, kdy
konkrétně tyto věci zdají se být nepodstatné. Striktní Lovaasova ABA se zaměřuje na
„drillovací" vyučování, krátké pauzy mezi úkoly, krátké a rychlé pohráni si s hračkami,
na psychiku a prožívání dítěte se zaměřuje již méně. Pro fixaci poznatků a kladných
reakcí na pokyny je sice důležité rychlé a aktivní spojení pokyn - reakce - odměna, já
osobně jsem se však často setkávala s faktem, že po delších pauzách mezi úkoly můj
klient pracoval lépe, pozorněji a s větší chutí. A o to jde při učení především.
Myslím si, že ohledně vyučování ABA - terapie je u nás, ale i ve světě ještě stále
mnoho co zkoumat. Názory a poznatky se ohledně tohoto způsobu učení velmi různí.
Myslím si, že pravda je někde uprostřed. ABA není lékem na autismus či určité
postižení, je finančně a časově náročná, poměrně složitá na vytvoření programu
„na tělo", není lehké najít terapeuty, kteří by ji s dětmi cvičili atd. Na druhou stranu
je považována za velmi efektivní - právě svým založením na způsobu operantního
podmiňování, což zejména u těžce postižených žáků může
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přinášet velmi pozitivní

výsledky.

ABA je pole otevřené a poskytuje nám tím spoustu prostoru ke zkoumání,

experimentování, chválení i kritizování. Já sama se chystám do budoucna pracovat
v rámci

rané

péče

problematickými

s chlapečkem

projevy

v chování.

se

zrakovým

Ráda

bych

postižením
zkusila

a

kombinaci

viditelnými
některých

vyučovacích metod nebo programů, ráda bych i zde využila zatím jen některé prvky
ABA-terapie.
Není nikde psáno, že by se ABA nemohla kombinovat s jinými terapiemi nebo že
by se nemohly určité prvky či způsoby výuky přenést do jinak koncipovaného způsobu
učení. Vždyť i při práci se zdravými dětmi spolehlivě funguje vhodná motivace
či odměna za dobře provedený úkol !
Pro závěrečné shrnutí musím poznamenat, že i přesto, že se doporučuje s ABA
začít ve velmi brzkém věku (např. Lovaas, Parington atd.), mým názorem je, že není
tak podstatné, kdy se s výukou začne, ale podstatné je, jak je výuka vedena a kým
je vedena. Je též nesmírně důležitý přístup a aktivita rodiny klienta pro jeho další
zdárné fungování.
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Příloha - fotografická dokumentace

Komentář k jednotlivým fotografiím:
3D - trojrozměrné předměty
2D - dvojrozměrné předměty

Obr. č. 1 - Prostředí k učení - připraveno
Obr. ě. 2 - Dokumentace o průběhu plnění jednotlivých úkolů
Obr. č. 3 - Typy odměn - druhy jídla
Obr. č. 4 - Typy odměn - hračka
Obr. č. 5 - Přiřazování identických 3D
Obr. č. 6 - Přiřazování identických 2D
Obr. č. 7 - Přiřazování 3D k identickým 2D
Obr. č. 8 - Přiřazování 3D k identickým 2D
Obr. č. 9 - Přiřazování neidentických 3D
Obr. č. 10 - Přiřazování 3D k neidentickým 2D
Obr. č. 11 - Imitace - stavění kostek na sebe
Obr. č. 12 - Imitace - stavění kostek na sebe - dokonaný úkol
Obr. č. 13 - Imitace - pití z hrníčku
Obr. č. 14 - Imitace - pití z hrníčku (naplněného pitím)
Obr. č. 15 - Porozumění řeči - „dej auto"
Obr. č. 16 - Porozumění řeči - „dej auto" - výběr ze dvou předmětů
Obr. č. 17 - Úkol nájemnou motoriku - pyramida
Obr. č. 18 - Úkol nájemnou motoriku - pyramida / složena
Obr. č. 19 - Úkol nájemnou motoriku - ovoce
Obr. č. 20 - Zraková percepce/jemná motorika - kroužky
Obr. č. 21 - Zraková percepce/jemná motorika - špalíčky
Obr. č. 22 - Analýza/syntéza - doplňovačka tvarů
Obr. č. 23 - Analýza/syntéza - sestavování fotografií členů rodiny
Obr. č. 24 - T. M. - relaxace/prstové barvy
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